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W tym roku Centrum 
Europejskie obchodzi 
swoje 20-lecie. Z tej 
okazji zorganizowany 
został cykl konferencji 
i semiariów. Gościem 
jednej z konferencji 
był Herman van Rom-
puy, przewodniczący 
Rady Europejskiej

Fot: M.Kluczek, za pozwoleniem Biura Promocji UW; Daniel Cios



Piszesz do szuflady? Zacznij 
pisać do Pisma!CE! Poszu-
kujemy osób chętnych do 
współpracy – napisz do nas 
na adres:
pismo.ce@gmail.com
lub wyślij nam swój artykuł. 
Czekamy!

Oddajemy w Wasze ręce cztery nowe działy, 
które krótko Wam przedstawię.

W UE pod lupą przeczytacie, co ostatnio działo 
się w Unii Europejskiej oraz o przygotowaniach 
do polskiej prezydencji  w Radzie UE. Co studen-
ci CE mają do powiedzenia z bardziej naukowe-
go punktu widzenia dowiecie się z działu Okiem 
CEntrowiczów, a w tym numerze o obecnej sytu-
acji w Libii, o problemie kobiet w Turcji i o relacji 
między Obwodem Kaliningradzkim, Rosją a Unią 
Europejską. Jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, 
co dzieje się w Centrum Europejskim, zapraszam 
do zanurzenia się w CE w sosie własnym. W tym 
numerze zaprezentujemy Wam dwie ciekawe post-
aci a samorząd pochwali się konferencją majową. 
Student po godzinach jest pełen informacji co/
gdzie/kiedy w świecie kultury, nie brakuje w nim 
także artykułów na tematy wszelakie. Wisienką 
na torcie jest felieton, w tym numerze w wydaniu 
Pawła Leśniewskiego.

Mam nadzieję, że Pismo!CE przypadnie Wam 
do gustu.

Miłej lektury! 

Iga Kamocka

 Pismo!CE 
wita Was po 

kilku miesiącach 
nieobecności w 

trochę odmienionej 
formie
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WIADOMOŚCI

KALENDARIUM 

7-10 marca  

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego 
w Strasburgu; najważniejsze tematy poru-
szane podczas sesji:
• sytuacja w Libii, 
• węgierska ustawa medialna, 
• stały mechanizm stabilizacyjny sfery euro,
• prawa mniejszości romskiej,
• członkostwo Turcji w UE.

11 marca   

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Europej-
skiej zwołane przez przewodniczącego RE 
Hermana van Rompuya poświęcone stanowi-
sku UE wobec wydarzeń w Afryce Północnej, 
m.in. w Libii.

15 marca   

1. Uruchomienie portalu  „Twoja Euro-
pa” poświęconego wspólnemu rynkowi 
i przedsiębiorczości w UE.

2. Prezydencja węgierska zwołuje nadz-
wyczajne posiedzenie Rady ds. Energii 
w celu omówienia ostatnich wydarzeń 
międzynarodowych, głównie sytuacji w Ja-
ponii i Afryce Północnej i jej wpływu na 
rynek energetyczny.

Irak potrzebował 289 dni by 
ustalić podział władzy miedzy 
szyitami, sunnitami i Kurdami. 
Belgowie flamandcy i francuscy 
od  wyborów parlamentarnych 13 
czerwca 2010 r. nie potrafią dojść 
do politycznego porozumienia. 

Konflikt w Belgii toczy się 
między partiami flamandzkimi 
i francuskimi – flamandzkie partie 
z północy kraju postulują zwięk-
szenie autonomii dla swoich re-
gionów, partie francuskojęzyczne 
z Walonii i Brukseli nie zgadzają 
się na takie rozwiązanie. 

Zmęczenie tą sytuacją skłania 
młodych Belgów do wyśmiewania 
klasy politycznej. Studenci chcąc 
wyrazić swoją dezaprobatę dla 

nieudolności polityków postano-
wili podważyć znaczenie symbolu 
i wynalazku Belgii – frytek. Prze-
prowadzili „rewolucję frytek” or-
ganizując szereg imprez, koncer-
tów i festynów. W dzień pobicia 
niechlubnego rekordu studenci 
rozdawali frytki, a rynki Brukse-
li, Gandawy, Antwerpii, Liege czy 
Namur przemianowali na jeden 
dzień na „Place Frytek”.

Podobne poczucie humoru 
miał autor pewnej strony inter-
netowej, który 1 kwietnia umie-
ścił informację o powołaniu rządu 
w Belgii. Po naciśnięciu nagłówka 
w celu przeczytania całej wiado-
mości, strona przekierowywała na 
hasło April Fools’ Day w Wikipedii. 

Belgia bez rządu od 
ponad 300 dni

Pakt Euro Plus powstał, by na-
prawiać problemy gospodarcze 
w strefie euro. Co ważne został 
zaadresowany także do państw 
spoza strefy euro. W przeciwnym 
razie – jak podają niektóre media 
– znów pojawiłby się zarzut bu-
dowania Europy dwóch prędkości. 
Czy porozumienie może faktycz-
nie doprowadzić do podziału mię-
dzy jego uczestnikami a państwa-
mi nieuczestniczącymi? 

Według Grzegorza Tchorka, 
wykładowcy CE i pracownika Biu-
ra Integracji ze Strefą Euro w NBP, 
chęć uniknięcia sporu wokół pro-
blemu Europy dwóch prędkości 
to jedna z ważniejszych przyczyn 
dopuszczenia do udziału w pakcie 
krajów spoza strefy euro. Jak tłu-
maczy, choć dyskusja o równych 
i równiejszych w Unii „ma w więk-
szym stopniu charakter politycz-
ny i populistyczny niż merytorycz-
ny”, to taki podział w Europie ist-
nieje od wielu lat, a przynajmniej 
od chwili powstania strefy euro. 
„Euro jest wyższym stopniem in-
tegracji i jego pojawieniu się  to-
warzyszyło powołanie nowych in-
stytucji właściwych tylko dla kra-
jów unii walutowej”. 

Kolejnych przykładów nie 
trzeba szukać daleko. Grzegorz 
Tchorek jeden z nich przytoczył za 
pewnym dziennikiem: „Wystarczy 
zmierzyć czas przejazdu 100 km 
po drodze w Polsce i Niemczech, 
żeby się przekonać, czy mamy do 
czynienia z Europą dwóch prędko-
ści. Również różnice w dochodach 
pomiędzy poszczególnymi kra-
jami są wciąż ogromne”. Jednak 
zróżnicowanie pod względem do-
chodu pomiędzy państwami w UE 
niekoniecznie wynika z ich przy-
należności lub braku przynależ-
ności do jednego obszaru walu-
towego: „Żyjemy wewnątrz jed-
nego obszaru walutowego, jakim 
jest obszar złotego i też widzimy 
znaczne dysparytety pomiędzy 
obywatelami”.

Można odnieść wrażenie, że 
zaproszenie państw nie będących 
członkami strefy euro do Paktu 
Euro Plus było decyzją polityczną. 
Nie chciano tworzyć formalnych, 
oficjalnych i łatwych dla zauważe-
nia przez media podziałów, które 
i tak w Unii Europejskiej istnieją.

Pakt Euro Plus Dzieli UE na Europę dwóch 
prędkości?

Pierwszy kwartał 2011 r. był dla UE nie 
lada wyzwaniem m.in. ze względu na 
niespodziewane wydarzenia na arenie 
międzynarodowej. Co się ostatnio wy-
darzyło w Unii Europejskiej?

20 marca 

Opublikowanie efektów prowokacji dzienni-
karzy Sunday Times, w których ujawniono 
przyjmowanie łapówek przez deputowanych 
do Parlamentu Europejskiego – sprzedaż po-
prawek do prawa unijnego.

22 marca 

PE rozpoczął oficjalne dochodzenie po do-
niesieniach na temat podejrzeń o korupcję 
ogłoszonych przez Sunday Times.

23 marca 

Studniówka polskiej prezydencji w Radzie 
UE; konferencja poświęcona prezydencji 
na Uniwersytecie Warszawskim z udziałem 
Mikołaja Dowgielewicza, sekretarza sta-
nu ds. europejskich w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych oraz, Ewy Synowiec, dyrek-
tor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej 
w Polsce.

23 marca 

Wysłanie przez UE pomocy humanitarnej do 
Japonii.

Ważną decyzją zakończył się szczyt 
Rady Europejskiej, który odbył się 

w Brukseli w dniach 24-25 mar-
ca. Ustalono, że zostanie zacieśnio-
na koordynacja polityki gospodar-

czej i kontrola finansów publicz-
nych państw eurolandu. Powstanie 
„Pakt Euro Plus”, który ma polep-
szyć stan gospodarek państw stre-

fy euro, zwiększyć konkurencyjność 
i konwergencję, wesprzeć zatrudnie-

nie i wzmocnić stabilność finanso-
wą UE. 

 Belgia pobiła 
rekord trwania kryzysu 

politycznego 
dotychczas należący do 

Iraku
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Głębsza analiza sytuacji w Libii okiem 
Adama Leśniewicza na stronach 8-9.

Rzut oka na Libię
W lutym Libię zalała fala protestów spowodo-

wanych m.in. złą sytuacją materialną, brakiem 
swobód obywatelskich i długoletnimi autorytar-
nymi rządami pułkownika Muammara Kaddafiego. 
Protesty zmieniły się w wojnę domową między 
protestującymi wspieranymi przez opozycję i siła-
mi wojskowymi podległymi Kaddafiemu.

Sytuacja w Libii wywołała reakcję społeczno-
ści międzynarodowej. Rada Bezpieczeństwa ONZ 
uchwaliła rezolucję nr 1970, a następnie 1973. 
Obie zostały wydane na podstawie rozdziału VII 
Karty Narodów Zjednoczonych, który dotyczy 
uprawnień Rady Bezpieczeństwa do rozstrzygania 
sporów przy użyciu sił zbrojnych oraz do wpro-
wadzania sankcji militarnych, ekonomicznych 
i dyplomatycznych.

Właśnie tych aspektów dotyczyły obie rezo-
lucje. Wprowadzono embargo na handel bronią, 
ustanowiono strefę zakazu lotów nad Libią, za-
mrożono środki gospodarcze i finansowe osób 
związanych z reżimem Kaddafiego i ustalono dla 
nich restrykcje wjazdowe. Zażądano od władz li-
bijskich zaprzestania ataków na ludność cywilną 
i łamania praw człowieka oraz dano zgodę na uży-
cie wszelkich środków niezbędnych do ochrony li-
bijskiej ludności cywilnej. Powołano także zespół 
ekspertów by kontrolowali wdrażanie sankcji. 
Postanowienia zawarte w rezolucjach były pod-
stawą dalszych działań Zachodu. Zostały także 
potwierdzone i rozwinięte przez Unię Europejską 

w rozporządzeniu Rady nr 204/2011 z dnia 2 mar-
ca 2011 r. w sprawie  środków ograniczających 
w związku z sytuacją w Libii.

Jednak czy te akty i wynikające z nich działania 
były skuteczne i zmieniły sytuację w Libii? Wpraw-
dzie rozpoczęto wojskowe interwencje, urucho-
miono pomoc humanitarną, nałożono sankcje go-
spodarcze i polityczne, lecz końca konfliktu w Libii 
nie widać. Można odnieść wrażenie, że zapał Za-
chodu zaczął stopniowo topnieć. Jego działania, 
początkowo dynamicznie się rozwijające (pomimo 
wahań co do zaangażowania się w konflikt) weszły 
w fazę stagnacji. 

Możliwe, że rezerwa w zachowaniu wynika 
z negatywnych doświadczeń z interwencji w Ira-
ku czy Afganistanie. Możliwe też, że zniechęcił się 
on słabszą aktywnością powstańców i ciągle sil-
nie utrzymującą się pozycją Kaddafiego. Kaddafi 
przecież przestał być dla Zachodu partnerem do 
rozmów a stała się nim tymczasowa przejściowa 
rada narodowa z siedzibą w Benghazi. Czy więc 
rzeczywiście chodzi o ochronę Libijczyków przed 
ich przywódcą czy o pozbycie się go ze sceny po-
litycznej i uniknięcie politycznego upokorzenia 
Zachodu? 

Niedługo przed rozpoczęciem 
szczytu UE doszło do cyberne-
tycznego ataku na Europejską 
Służbę Działań Zewnętrznych. 
Hakerzy próbowali włamać się 
do komputerów służby dyplo-
matycznej UE, w których były 
wszystkie dane dotyczące roz-
mów Rady Europejskiej rozpo-
czynających się 24 marca.

Od razu zostały podjęte kro-
ki w celu zmniejszenia zagro-
żenia – pracownikom odcięto 
dostęp do skrzynek e-mail oraz 
nakazano szybką zmianę haseł. 
Sprawcy ataku są nieznani, lecz 
UE wszczęła dochodzenie w tej 
sprawie. 

Z opublikowanego pod koniec 
marca sprawozdania KE doty-
czącego przygotowania państw 
członkowskich na zagrożenia 

cyberataku wynika, że pań-
stwa dobrze realizują unij-
ny plan działania z 2009 r. 
poświecony bezpieczeństwu 
teleinformacyjnemu. Jednak 
czy same struktury Unii są 
dobrze zabezpieczone?

Można odnieść wraże-
nie, iż kwestia ataku została 
wyciszona, rzecznik Służby 
Działań Zewnętrznych, An-
tony Gravili, powiedział: „Nie 
jest to coś niezwykłego, po-
nieważ często jesteśmy ce-
lem hakerów”. Krótka infor-
macja prasowa jest jedyną 
oficjalną informacją odstęp-
ną w Internecie. Z innych 
źródeł wynika, że atak był 
naprawdę duży. Dlaczego UE 
bagatelizuje ten problem?

Atak cybernetyczny na UEBezpieczeństo teleinformacyjne 
słabą stroną UE?

Jakie działania podjął Zachód?
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Według dziennika Polska The 
Times Catherine Ashton wraz 
z unijną Służbą Działań Zewnętrz-
nych nie cieszy się dobrym wize-
runkiem. Portal proto.pl uważa, 
że po roku urzędowania Ashton 
nie jest w stanie przekonać do 
swoich działań przeciwników, 
którzy twierdzą, że unijna dyplo-
macja nie robi nic. UE poszukuje 
agencji PR, która w cztery lata 
za 10 mln euro przekona niedo-
wiarków o tym, że dyplomacja 
UE sprawnie działa. 

Polska The Times zauważa, 
że od rozpoczęcia swojego urzę-
dowania Wysoka Przedstawiciel 
do Spraw Zagranicznych i Polity-
ki Bezpieczeństwa jest krytyko-
wana za to, iż jest niewidoczna 
na scenie międzynarodowej. Za 
wolno reaguje na konflikty i nie 
pojawia się na zebraniach, na 
których być powinna.

Także pomysł na wynaję-
cie agencji PR nie poprawia wi-
zerunku dyplomacji UE. Można 
usłyszeć zarzuty, że dyplomacja 
chce wydać fundusze na to, do 
czego ma już ludzi. Korzysta bo-
wiem z usług urzędu komisarza 

ds. komunikacji, który zatrudnia 
448 osób w Brukseli i 562 w pań-
stwach członkowskich za sumę 
212,5 mln euro rocznie.

Są jednak opinie pozytywne 
zarówno odnośnie działalności 
Catherine Ashton, jak i pomysłu 
na nowy wizerunek unijnej dy-
plomacji. Np. kanclerz Niemiec 
Angela Merkel uważa, że trzeba 
dać Wysokiej Przedstawiciel czas 
i wzmocnić wizerunek, ponieważ 
Unia musi mieć rozpoznawalną 
twarz polityki zagranicznej. 

Agencja PR ma 
przekonać do 

szefowej unijnej 
dyplomacji

24-25 marca 

Szczyt Rady Europejskiej poświęcony m.in. 
paktowi Euro Plus, sytuacji w Libii i Japonii 
oraz bezpieczeństwu energetyki jądrowej. 

„Pakiet ten posłuży wzmocnieniu zarządza-
nia gospodarczego Unii Europejskiej i za-
pewnieniu trwałej stabilności strefy euro jako 
całości. Uzgodniliśmy również, że na szcze-
blu UE podjęte zostaną energiczne działania 
służące pobudzeniu wzrostu gospodarcze-
go poprzez wzmocnienie jednolitego rynku, 
zmniejszenie ogólnego obciążenia regulacja-
mi i promowanie wymiany handlowej z pań-
stwami trzecimi” – napisano w dokumencie. 
(Konkluzje Rady Europejskiej 24-25 marca 
2011 r.)

4-7 kwietnia 
Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego 
w Strasburgu; najważniejsze tematy poru-
szane podczas sesji:
• masowa imigracja z Afryki Północnej,
• unijna polityka sąsiedzka,
• kryzys gospodarczy,
• pomoc finansowa dla państw, które 

dotknęła powódź w 2010 r.,
• sytuacja po trzęsieniu ziemi w Japonii 

i bezpieczeństwo żywności importowanej 
z Japonii,

• energetyka jądrowa w Europie.

5 kwietnia  
1. Europejskie ramy na rzecz krajowych 

strategii integracji Romów; Komisja Eu-
ropejska wzywa państwa członkowskie do 
stworzenia krajowych strategii integracji 
Romów.

2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2011/36/UE w sprawie zapobiegania 
handlowi ludźmi i zwalczania tego proce-
deru oraz ochrony ofiar.

3. Komisja Europejska zatwierdza pomoc 
finansową dla Japonii w wysokości 10 mln 
euro.
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S! Chcesz odbyć staż w Parlamencie 
Europejskim? Spotkać się w Brukseli 
z komisarzem Lewandowskim lub 
zjeść obiad z profesorem Buzkiem? 
Atrakcyjne nagrody czekają na laure-
atów II edycji konkursu Grupy EPL!

Wszystko, co należy zrobić, to przed-
stawić ciekawy pomysł na co prze-
znaczyć unijne pieniądze. Forma jest 
dowolna: może to być esej, projekt, 
film, plakat lub zdjęcie.

W drugim etapie autorzy 15 naj-
lepszych prac powalczą o głosy 
internautów na specjalnej platformie 
internetowej. Następnie zwycięzca 
i dziewięć wyróżnionych osób otrzy-

mają cenne nagrody na spotkaniu podsumowującym konkurs: zwycięzca odbędzie 
miesięczny płatny staż w Sekretariacie Grupy EPL  w Brukseli, trzej najlepsi przed-
stawią swoje pomysły przed Komisarzem UE ds. budżetu Januszem Lewandowskim, 
a cała dziesiątka zje obiad z Przewodniczącym PE profesorem Jerzym Buzkiem oraz 
otrzyma nagrody książkowe.  

10 wyróżnionych prac zostanie również wydanych w specjalnej publikacji Grupy Euro-
pejskiej Partii Ludowej.

Termin nadsyłania prac mija 30 czerwca.          

Więcej informacji na stronie: www.poland-epp.eu

11-15 kwietnia 
Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii; 
szersza niż na co dzień debata o efektywno-
ści energetycznej i odnawialnych źródłach 
energi.

12 kwietnia 

UE nakłada sankcje na ponad 30 dygnitarzy 
winnych naruszania praw człowieka w Iranie.

13 kwietnia  

UE wskazuje 12 priorytetowych działań, 
które usprawnią jednolity rynek z korzyścią 
dla konsumentów, pracowników i przedsię-
biorstw.

17 kwietnia  

Wybory parlamentarne w Finlandii.

20 kwietnia  

KE przedstawia propozycję budżetu na
2012 r.

23-24 marca 

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego 
w Brukseli; najważniejsze tematy poruszane 
podczas sesji:
• budżet na 2012 r.,
• zbliżający się szczyt UE,
• stały mechanizm stabilizacyjny sfery euro,
• prawa konsumentów.

24 marca 

Atak na system komputerowy UE.

UE poszukuje agencji PR, która 
w cztery lata za 10 mln euro 
przekona niedowiarków o tym, 
że dyplomacja UE naprawdę 
sprawnie działa

Catherine Ashton
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PREZYDENCJA ZA PASEM

• Rzecznikiem polskiej prezydencji w Radzie UE jest Konrad Niklewicz, były dziennikarz Gazety 
Wyborczej.

• Narodowy Instytut Audiowizualny jest odpowiedzialny za koncepcję i realizację Krajowego Pro-
gramu Kulturalnego Polskiej Prezydencji a Instytut Adama Mickiewicza za koncepcję i realizację 
wydarzeń kulturalnych, które odbędą się za granicą.

• 8 kwietnia rozpoczął się konkurs Doodle 4 Google na stworzenie projektu loga Google, które po-
jawi się  na stronie tej przeglądarki  1 lipca. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawow-
ych.

• 23 marca odbyła się studniówka polskiej prezydencji w Radzie 
UE, w ramach której na Uniwersytecie Warszawskim została zorga-

nizowana konferencja poświęcona prezydencji z udziałem Mikołaja 
Dowgielewicza, sekretarza stanu ds. europejskich w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych, oraz Ewy Synowiec, dyrektor Przedsta-
wicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Tego dnia świętowali 
także studenci: tańczyli przed bramą główną UW.

• Pod koniec marca polski parlament uruchomił serwis 
internetowy www.parl2011.pl, który ukazuje działania Sejmu 

i Senatu związane z polską prezydencją w Radzie UE.

• Firma Peugout, jako partner polskiej prezydencji, nieodpłatnie 
użyczy na potrzeby prezydencji 117 pojazdów.

• Inny partner prezydencji, PKN Orlen, przekaże karty paliwowe o łącznej wartości miliona złotych 
umożliwiające wykorzystanie tej sumy na tankowanie pojazdów wchodzących w skład floty prezy-
dencji.

• Ruszył kolejny konkurs artystyczny związany z prezydencją – deputowana do Parlamentu Europe-
jskiego Lidia Geringer de Oedenberg ogłosiła konkurs na plakat promujący polskie przewodnictwo 
w Radzie.

• Traktat z Lizbony wprowadził następujące zmiany wpływające na prezydencję:
- Prezydencja ma formę trio. Przez 18 miesięcy grupa trzech państw przewodzi Radzie Unii Europe-
jskiej. Każde państwo przez pół roku sprawuje prezydencję, podczas której jest wspierane  przez 
pozostałe państwa trio zgodnie z wspólnie przyjętym programem.  
- Utworzono nowe stanowiska: Przewodniczącego Rady Europejskiej i Wysokiego Przedstawiciela ds. 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Urzędnicy ci przejęli cześć obowiązków państwa sprawującego 
prezydencję, głównie w zakresie działań zewnętrznych.
 
• Budżet przeznaczony na działania związane z prezydencją na lata 2010-2012 wyniosi 429,5 mln 
zł, w tym w 2010 r. 106,6 mln zł, w 2011 r. 305,8 mln zł, w 2012 r. 17,1 mln zł.

Wiadomo wszem i wobec, że Polska obejmie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej 1 lipca 2011 r. 
Polska będzie nadawać Unii kierunek polityczny, będzie gospodarzem większości wydarzeń unijnych, 
organizatorem spotkań, reprezentantem UE i mediatorem. Czy wiecie, że…

http://europa.eu/ – serwer Europa – portal Unii Europejskiej
http://ec.europa.eu/ – strona Komisji Europejskiej 
http://www.europarl.europa.eu – strona Parlamentu Europejskiego
http://www.consilium.europa.eu – strona Rady Unii Europejskiej
http://eur-lex.europa.eu – baza danych gromadząca akty prawne UE
http://www.prezydencjaue.gov.pl – oficjalna strona polskiej prezydencji w Radzie UE
http://www.europarl.pl/ –  strona biura informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce 
http://europarlament.pap.pl – serwis Polskiej Agencji Prasowej poświęcony Parlamentowi Europejskiemu i całej Unii
http://www.twojaeuropa.pl – polski portal o UE
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ - portal o funduszach europejskich 
http://polskawue.gov.pl – portal MSZ o funkcjonowaniu Polski w UE
http://www.euractiv.pl/ – portal jest częścią międzynarodowej sieci internetowej EurActiv
http://www.europeanvoice.com/ - angielskojęzyczny portal poświęcony UE
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POLITYKAOKIEM CENTROWICZÓW

Światowe media szybko sprowadziły wydarzenia 
w Afryce Północnej do schematu „afrykańskiej 

wiosny ludów”, szlachetnego boju o wolność 
i demokrację. Hasła, które dobrze wyglądają na 
nagłówkach gazet i podnoszą oglądalność, spły-

cają jednocześnie różnorodność zdarzeń, które 
zachodzą na naszych oczach. Czy Tunezję i Egipt 
powinno się wrzucać do jednego worka z Libią? 

Kto i z kim w tym kraju naprawdę walczy – de-
mokracja z dyktaturą, czy może dwa zwaśnione 

od pokoleń klany? W momencie, kiedy opada fala 
pierwszego medialnego szaleństwa i polityczne-
go entuzjazmu, warto pokusić się na analityczną 

odpowiedź na te i inne pytania

PRZEDŁUŻAJĄCY SIĘ ŚWIT

Palcem po mapie

Nawet człowiek, który nie zajmuje się proble-
matyką Afryki, analizując polityczną mapę tego 
kontynentu bez trudu zauważy nienaturalność nie-
których granic, które przebiegają przez pustynie 
i góry, sprowadzają się do linii prostych przecinają-
cych się w nielogicznej konfiguracji. Taki stan rzeczy 
jest postkolonialnym „dziedzictwem” Afryki, która 
do dziś musi borykać się ze skutkami decyzji przy-
wódców dawnych mocarstw. Decyzji, które nie brały 
pod uwagę choćby takich „subtelności” jak podziały 
plemienne.

Sytuacja poszczególnych państw afrykańskich 
jest jednak zróżnicowana. Ciekawy podział położo-
nych na tym kontynencie krajów proponuje znany 
amerykański publicysta Thomas L. Friedman. Zwra-
ca on uwagę, iż  w Afryce i na Bliskim Wschodzie 
mamy do czynienia z dwoma rodzajami państw: 
krajami „prawdziwymi” charakteryzującymi się sil-
ną tożsamością narodową i wspólną historią – Egipt, 
Maroko, Tunezja, Iran oraz „sztucznymi” – nazywa-
nymi przez  Friedmana „plemionami z flagami” – do 
których zaliczyć należy Libię, Irak, Jordanię, Arabię 
Saudyjską, Jemen, Bahrajn, Kuwejt czy Katar. Pań-
stwa „sztuczne” to właśnie te kraje, których grani-
ce zostały wyznaczone arbitralnymi decyzjami potęg 
kolonialnych z absolutnym pominięciem kwestii geo-
graficznych i etnicznych. Owe sztuczne twory prze-
trwały do dziś wyłącznie dzięki sile władzy kolonial-
nej (w początkowym etapie swej historii) oraz potę-
dze jak najbardziej współczesnych (nierzadko bez-
względnych) autokratów.

Jak należałoby zauważyć, grubym nadużyciem 

jest więc traktowanie rewolucji w Egipcie i Tunezji 
na równi z wydarzeniami w Libii. Choć nie da się 
zaprzeczyć, iż wszystkie te kraje były dotychczas 
rządzone w sposób autorytarny bądź wręcz dykta-
torski, a wybuch niezadowolenia społeczeństw jest 
wyrazem tęsknoty za wolnością i poszanowaniem 
praw, to w przypadku Libii należałoby dodać do tego 
określenie „nie tylko”. W wypadku tego państwa, 
oprócz pragnienia wolności, u podstaw rewolucji stoi 
także inny, nie mniej ważny czynnik – występowanie 
atawizmów plemiennych.

W jednym stali domku

Sytuacja etniczna w Libii jest bardzo skompliko-
wana (patrz: „Etniczna mozaika”), jednak w uprosz-
czeniu, główna oś plemiennych podziałów przebiega 
wertykalnie, mniej więcej przez sam środek zatoki 
Wielka Syrta dzieląc to państwo na rejon Trypolitanii 
i Cyranejki.

W części zachodniej (Trypolitanii) znajduje się 
bardzo ważny ośrodek handlowy, transportowy 
i przemysłowy, będący zarazem dotychczasową 
stolicą państwa – Trypolis. Miasto to, z racji admi-
nistracyjnego charakteru, to także miejsce bardzo 
silnego wpływu Kadafiego. Pułkownik miał jednak 
zawsze silne poparcie na całym obszarze Trypolita-
nii.  Ostentacyjnie podkreślał swoje beduińskie ko-
rzenie dodatkowo zyskując na popularności wśród 
ludności mieszkającej w tej pustynnej części kraju. 
W związku z powyższym, nie powinno zaskakiwać, 
że właśnie z zachodnich regionów wywodzą się naj-
wierniejsi poplecznicy i współpracownicy Kadafiego.

Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja w dru-
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giej częścią kraju. Deszczowy, zielony Wschód (Cy-
ranejka) był od początku nieprzychylny dyktatoro-
wi pochodzącemu z zachodniego klanu żyjącego na 
pustyni. Nic w tym dziwnego, to właśnie wschodnie 
prowincje popierały monarchię obaloną w 1969 r. 
przez 27-letniego Muammara al-Kadafiego dowo-
dzącego grupą oficerów.

Mimo silnych rządów, w Bengazi (głównym mie-
ście wschodniej części kraju) Kadafi nigdy nie stał 
się popularny i zawsze słabiej kontrolował ten re-
gion. Czując to, tutejsi mieszkańcy zdecydowanie 
swobodniej (niż rodacy na zachodzie) wyrażali dez-
aprobatę wobec afrykańskiego „króla królów”, cze-
kając tylko na okazję, by zbrojnie wypowiedzieć mu 
posłuszeństwo.

Rewolucja – i co dalej?

Okazja nadarzyła się prędzej, niż przypuszczał 
jakikolwiek obserwator tego rejonu świata. Po uda-
nych rewolucjach w Tunezji i Egipcie, także ludność 
wschodniej Libii poczuła się pewniej i otwarcie wy-
stąpiła przeciw dyktatorowi. Powstańcy z Bengazi 
wreszcie mogli upomnieć się o swoje prawa i wolno-
ści, dając równocześnie upust tłumionym od 40 lat 
atawizmom plemiennym wobec pułkownika i jego 
świty.

Po długich debatach, przepełnionych dyploma-
tycznym lękiem i polityczną niemocą (patrz: „Libia 
pod okiem UE”) społeczność międzynarodowa zde-
cydowała się na wsparcie libijskiej rewolucji siłami 
lotnictwa i marynarki wojennej.

Wbrew oczekiwaniom wojskowej koalicji słabo 
zorganizowane i stosunkowo nieliczne siły powstań-
cze nie podjęły zwycięskiego marszu na Trypolis. Po 
pełnych dynamizmu pierwszych dniach zewnętrznej 
interwencji, kiedy media światowe chętnie pokazy-
wały na mapach kolejne tereny zajmowane przez 
rebeliantów, a główne wydania dzienników wieczor-
nych wypełniały zdjęcia zniszczonych przez aliantów 
strategicznych punktów obrony Kadafiego, nadszedł 
moment zastoju. Coraz mniej słychać o nowych 
sukcesach, podkreśla się braki broni i przeszko-

lenia po stronie rebeliantów oraz ich bardzo słabą 
organizację. 

Obszar będący pod władzą oddziałów rządowych 
i teren będący pod kontrolą powstańców w dziwny 
sposób pokrywa się zaś z granicami wpływów ple-
miennych. Na terenie Trypolitanii to Muamar Kadafi 
odnosi zwycięstwa, zachowuje także znaczące po-
parcie wśród tamtejszej ludności. Cyranejka, nad 
którą alianci roztoczyli ochronny parasol lotnictwa 
staje się zaś ostoją sił pułkownikowi przeciwnych. 
Konflikt, który wybuchł na fali wolnościowych haseł, 
ugrzązł w plemiennych okopach.

W świetle powyższych faktów, rozwiązaniem 
najrozsądniejszym (i niejako nieuniknionym) wy-
daje się rozpad obecnego państwa libijskiego 
i utworzenie (na podstawie kryteriów geograficz-
nych i plemiennych)  dwóch nowych państw. Libii 
Zachodniej – pozostającej pod wpływem Kadafiego 
i Libii Wschodniej rządzonej przez powstańczą Radę 
z Bengazi przy wsparciu sił alianckich. Czy jednak 
Zachód – tak silnie opowiadający się za obaleniem 
dyktatora – Zachód który z takim trudem podjął de-
cyzję o włączeniu się w konflikt – będzie brać w ogó-
le takie rozwiązanie pod uwagę? Czy jest w stanie 
zrezygnować z odzyskania wpływu na terenach za-
chodnich – strategicznych pod względem transportu 
i bogatych w złoża ropy i gazu? Wydaje się, że nie 
ma takiej możliwości. Oznaczałoby to przyznanie się 
do politycznej klęski, oraz powodowało konieczność 
porozumienia się z dyktatorem na nowo.

 Skoro najbardziej logiczny (przy obecnej rze-
czywistości wewnętrznej i strategii aliantów) scena-
riusz jest nie do przyjęcia, należy szykować się na 
przedłużanie się konfliktu w obecnej formie (co wy-
daje się ekonomicznie, militarnie i politycznie nie-
racjonalne), albo na zmianę strategii świata wobec 
działań w Libii już wkrótce. Obserwując rosnącą dy-
namikę dyplomatycznych spotkań i debat dotyczą-
cych sytuacji w Libii, drugie rozwiązanie wydaje się 
nie tylko znacznie rozsądniejsze, ale też znacznie 
bardziej prawdopodobne. Warto uważnie patrzeć na 
Południe – nowe decyzje państw zapadną być może 
już wkrótce!

Libia jest krajem zdecydowanie bardziej podzielonym, niż mogłoby 
się wydawać na pierwszy rzut oka. Według szacunków, 90% ludności 
Libii stanowią Arabowie libijscy, a 97% mieszkańców wyznaje islam 
(odłam sunnicki), który jest religią państwową. Jest to jednak jedność 
pozorna. Wspólne korzenie (sięgające wędrówki plemion z Półwyspu 
Arabskiego między VII a XII wiekiem) i tożsama religia nie wpływa-
ją na stopień międzyplemiennej asymilacji społeczeństwa. Większość 
libijskich klanów zachowała dużą odrębność językową i obyczajową, 
co nie sprzyja budowaniu tożsamości narodowej. Szczególnie silnie 
rysują się różnice między pierwotną ludnością oaz na zachodzie kraju 
(Berberowie, Tuaregowie), a  plemionami wschodu. Oddzielny pro-
blem stanowią koczujące przy granicy z Nigrem i Czadem plemiona 
murzyńskie, które zupełnie nie identyfikują się z państwem libijskim. 
Ponieważ rozmieszczenie ludności jest bardzo nierównomierne (lud-
ność miejska stanowi 85%) nie bez znaczenia pozostają także różnice 
kulturowe pomiędzy społecznościami zamieszkującymi poszczególne 
większe miasta kraju, takie jak: Trypolis, Bengazi, Misrata, Az-Zawija, 
Al-Jawf, Sabha.

ADAM LEŚNIEWICZ

ETNICZNA MOZAIKA
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KULTURA

Tym przysłowiem opatrzył swój wyrok turecki 
sędzia, który w 1987 r. uznał, że bicie żony przez 
męża nie może być uznane za przyczynę rozwodu.

W związku z tym wyrokiem 17 maja 1987 r. 
odbył sie marsz zorganizowany przez kobiety tu-
reckie. Po raz pierwszy Turczynki głośno wypowie-
działy postulaty dotyczące wyłącznie ich samych 
oraz ich ciał. Protestowały przeciw przemocy 
domowej, która jest nadal bardzo powszechna, 
zwłaszcza na wschodzie kraju.

Według badań z 1988 r. aż 45% mężczyzn 
w Turcji uważa, że mąż ma prawo bić nieposłusz-
ną żonę. Z innych badań, przeprowadzonych w 
1991 r. wynika, że 49% kobiet uważa za możliwą 
do zaistnienia sytuację, w której żona zasługuje na 
chłostę a 40% zamężnych kobiet zostało pobitych 
przez swojego męża (2/3 z nich doświadcza tego 
regularnie). Przemoc w rodzinie jest zatem czę-
ścią życia codziennego w Turcji.  Zdarzają się także 
przypadki ekstremalne, gdy kobieta zostaje przez 
swojego męża/ojca/brata/kuzyna zabita, zwykle ze 
względu na „splamienie honoru” rodziny.

Historia kobiet w Turcji

Prawo islamskie nigdy nie stawia kobiety na 
równi z mężczyzną. Jest to szczegól-
nie widoczne w relacjach rodzinnych, 
w instytucji małżeństwa. W społe-
czeństwie muzułmańskim mąż jest 
odpowiedzialny za ekonomiczny byt 
rodziny oraz publiczne reprezentowa-
nie jej członków, żona natomiast wy-
konuje prace w obrębie gospodarstwa 
domowego. Zgodnie z muzułmańskim 
kontraktem małżeńskim posłuszeń-
stwo mężowi jest podstawowym obo-
wiązkiem żony. Konieczna jest nato-
miast zgoda na małżeństwo obojga 
przyszłych małżonków, zaś w przy-
padku ich niepełnoletności – ich rodzin 
bądź opiekunów prawnych.

Według Koranu kobieta ma osobowość praw-
ną – może stawać przed sądem. Mieszkanki Impe-
rium Osmańskiego licznie korzystały z tego prawa. 
Co więcej, w XVII i XVIII wieku kobiety wygrały 
77% spraw sądowych toczących się między kobietą 
a mężczyzną. 

W latach 1895-1909 pod patronatem sułtana 
wydawana była gazeta adresowana tylko do ko-
biet. Stawiała sobie za cel służbę Imperium poprzez 
umożliwienie kobietom bycia lepszymi matkami, 
żonami i muzułmankami. Co ciekawe, większość ar-
tykułów pisały panie, w tym Fatma Aliye. 

Duże zmiany w społeczeństwie tureckim wywo-
łały wojny, zwłaszcza pierwsza wojna światowa oraz 
wojna o niepodległość. Powstawały liczne organiza-
cje kobiece, działała Florence Nightingale (pomoc 
pielęgniarska w trakcie wojny krymskiej) – tworzyły 
się nowe wzorce.

Rewolucja nadeszła jednak wraz z Kemalem 
Mustafa Paszą (postacią odpowiadającą w Polsce 
Józefowi Piłsudskiemu). We wczesnych latach Re-
publiki Tureckiej kobietom przyznano szerokie pra-
wa. Umożliwiono im (w mniejszym stopniu niż męż-

czyznom) bezpłatną edukację. Mogły 
glosować i startować w wyborach par-
lamentarnych. Promowano wizerunek 
kobiety nowoczesnej, która pracuje oraz 
zajmuje się domem, wychowuje dzieci 
na porządnych obywateli. Jednocześnie 
jednak podkreślano, że macierzyństwo 
jest najważniejszą społeczną rolą ko-
biety. Mustafa Kemal Pasza promował 
zdolne kobiety (takie jak Sabiha Gökçen 
– pilot wojskowy, Süreyya Ağaoğlu – ad-
wokat czy Sun Kan – słynna skrzypacz-
ka). Jednocześnie jednak nie dopuścił 
do powstania samodzielnej partii kobiet. 
Mimo rozległych przemian, w Turcji nie-
zmiennie dominował patriarchat. 

Po roku 1980 Turcja stała sie zdecydowanie bar-
dziej pluralistyczna, w rozumieniu swobody zakła-
dania organizacji. Przewrót wojskowy paradoksal-
nie umożliwił wkroczenie do sfery publicznej i do 
publicznego dyskursu grup, które były dotychczas 
przytłoczone przez dominujący nurt kemalistyczny 
(kemalizm: ideologia utworzona w okresie działal-
ności Mustafy Kemala Paszy). Grupą taką były mię-

KOBIETY W TURCJI I ICH PRAWA

„
Mężczyzna nie powinien 

zostawiać kobiecych pleców bez 
kija, a jej łona bez źrebaka

OKIEM CENTROWICZÓW

Fatma Aliye Topuz
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dzy innymi feministki. Kobiety zaczęły zabierać głos, 
a ich pierwszą, powszechnie znaną inicjatywą stała 
się kampania przeciwko przemocy domowej (wraz 
ze wspomnianym na początku artykułu marszem).

Opinia Unii Europejskiej

Unia Europejska przyznała Turcji status pań-
stwa stowarzyszonego już w 1963 r. Jednak dopiero 
w 1987 r. Turcja złożyła oficjalną aplikacje o człon-
kostwo, a pełne negocjacje zaczęły się w 2005 r. 
Mimo że cały proces przebiega wyjątkowo powoli 
i nie wiadomo jak się zakończy, w ogromny sposób 
wpływa na los kobiet w Turcji. Wynika to z faktu, 
że jednym z istotnych celów Unii Europejskiej jest 
doprowadzenie do całkowitej równości kobiet i męż-
czyzn – obywateli państw członkowskich.

W 1992 r. zniesiono w Turcji przepis o koniecz-
ności wydania zgody przez męża na podjęcie pracy 
przez żonę. W 1998 r. w prawie znalazły się zapisy 
zmierzające do eliminacji przemocy domowej (uzna-
jąc ją za przestępstwo). W 2002 r. zniesiono zapis 
mówiący, że mąż jest „głową rodziny”.

Corocznie Komisja Europejska przygotowuje ra-
port dotyczący sytuacji kobiet w Turcji (pierwszy 
został opublikowany w 1998 r.). W 2005 r. opisa-
no dość dokładnie usytuowanie kobiet w Turcji wraz 

z ostatnimi osiągnięciami. Zgodnie 
z raportem „głównymi problema-
mi kobiet w Turcji pozostają: prze-
moc domowa, zabójstwa honorowe, 
wysoki odsetek analfabetek, niski 
udział kobiet w parlamencie, wła-
dzach lokalnych oraz na rynku pra-
cy”. W dalszej części raportu Komi-
sja wskazuje, że nadal dochodzi do 
uśmiercania kobiet ze względów ho-
norowych, ale turecki sąd najwyż-
szy po raz pierwszy w historii ska-
zał sprawców na najwyższą możliwą 
karę (dożywotnie wiezienie) za taki 
czyn. Podobnie dzieje sie w innych 
obszarach życia – następuje po-
wolna poprawa, co pozwala mieć 
nadzieję, że prawa kobiet będą się 
stopniowo zwiększały. 

Podobne do stanowiska Komisji Europejskiej jest 
stanwisko znanej organizacji Human Rights Watch. 
W 2004 r. jej przedstawiciele pisali, że „zmiany 
w konstytucji, które miały miejsce w 2004 r., wyklu-
czyły z konstytucji język nierówności między płciami 
oraz że nowy kodeks karny uznał gwałt małżeński 
za przestępstwo i zlikwidował zapis o mniejszych ka-
rach dla gwałcicieli, którzy poślubią swoje ofiary”.

Co niesie przyszłość?

Życie kobiet w Turcji nie należy do najłatwiej-
szych. Jednocześnie jednak, dzięki zasadzie seku-
laryzmu oraz przejmowaniu prawa europejskiego, 
kobiety formalnie mają dużo praw. Od nich samych 
zależy, jak skutecznie z nich skorzystają. 

Głównymi problemami kobiet w Turcji 
pozostają: przemoc domowa, 
zabójstwa honorowe, wysoki 

odsetek analfabetek, niski 
udział kobiet w parlamencie, władzach 

lokalnych oraz na rynku pracy
MAGDA  MUTER

Autorka poleca

Anglojęzyczne artykuły/zbiory artykułów:

• N. Abadan, Social Change and Turkish Women, Faculty in Political 

Science of University of Ankara, Ankara 1963.

• Women in Modern Turkish Society; A Reader, pod red. S. Tekeli, 

London and New Jersey 1995.

• Deconstructing Images of the Turkish Women, pod red. Z. Arat, 

London 1998.

Bardziej ogólne artykuły w języku polskim:

• H. Hoodfar, Zasłona w ich umysłach i na naszych głowach: muzuł-

manki i praktyki zasłaniania, w: R. E. Hryciuk, A. Kościańska, „Gen-

der. Perspektywa antropologiczna”, t. 1, Warszawa 2007, s.227-257. 

• K. Kurzawa, Urodzić się muzułmanką. Między religią a tradycją 

świecką, w: E. Pakszys, „Międzykulturowe i interdyscyplinarne ba-

dania feministyczne: Daleki – Bliski Wschód: współczesność i prehi-

storia”, Poznań 2005, s.195-227.

„A Jihad for Love” – film o homoseksualistach wśród muzułmanów 

(w tym o lesbijkach w Turcji), część pierwsza na YouTube.

“
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ROSYJSKA TWIERDZA W EUROPIE

Według ekspertów Obwód Kaliningradzki jest potencjalną puszką Pandory gro-
żącą eksportem na terytorium UE przestępczości, chorób i bezrobocia

Kluczową rolę w relacjach między Unią Euro-
pejską a Federacją Rosyjską odgrywa Obwód Ka-
liningradzki, znajdujący się nad Morzem Bałtyckim 
i graniczący z Polską oraz Litwą, ale pozbawiony 
bezpośredniej łączności z rosyjską macierzą. Ten 
niewielki obszar z powodu swojego położenia geo-
graficznego nastręcza wiele trudności obu podmio-
tom międzynarodowym. Jest on niewątpliwie swo-
istym papierkiem lakmusowym relacji politycznych 
między Brukselą a Moskwą.

*

Jednym z najważniejszych wydarzeń we wza-
jemnych relacjach politycznych między UE a Rosją 
było unijne rozszerzenie na Wschód w 2004 r. Dla 
Unii było to dość problematyczne, gdyż wkraczała 
na obszar zarezerwowany dotychczas wyłącznie dla 
gospodarczych i politycznych wpływów Kremla. Od 
tego momentu Obwód Kaliningradzki miał stać się 
terytorium w całości otoczonym przez kraje unij-
ne, szybko więc zyskał miano ,,wyspy rosyjskiej na 
oceanie UE’’ czy ,,rosyjskiej twierdzy w Europie’’.

*

Obwód Kaliningradzki jest jednym z najważniej-
szych regionów dla Rosji: dawniej wojskowy obszar, 
całkowicie odizolowany od reszty świata, a obecnie 
jedyne miejsce gwarantujące rosyjskiej flocie do-
stęp do niezamarzających bałtyckich portów. Jed-
nocześnie jest to jeden z najbiedniejszych obszarów 
Rosji, gdzie władze lokalne dysponują dużą auto-
nomią i nie ukrywają jednocześnie swoich sympatii 
dla UE. Sprawa rozszerzenia Wspólnoty na wschód 
spowodowała, że kwestia przyszłości obwodu stała 
się jednym z najważniejszych punktów negocjacji. 
Rosyjska strona obawiała się uzależnienia enklawy 
od gospodarki unijnej oraz utrudnień w przemiesz-
czaniu się osób do i z Rosji, a nawet oddzielenia się 
obwodu od Federacji.

 
*

Najważniejsze kroki podjęte przez Moskwę po-
legały na niwelowaniu wszelkich utrudnień w tran-

POLITYKAOKIEM CENTROWICZÓW

“
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zycie osób i towarów, co jednakże traktowano jako 
naruszenie konwencji międzynarodowych oraz praw 
człowieka. Już w 2000 r. Rosjanie zaproponowali 
utworzenie korytarzy eksterytorialnych przez Pol-
skę, Litwę i Łotwę do obwodu, umożliwiających 
ruch osobowy bez potrzeby uzyskania wiz. Zgodnie 
z rosyjskim punktem widzenia, brak tych udogod-
nień mógłby spowodować zamienienie Kaliningradu 
w ,,podwójną peryferię’’, odizolowaną zarówno od 
sąsiednich krajów, jak i od pozostałej rosyjskiej czę-
ści. Bruksela jednakże uznała stanowisko Rosji za 
złamanie ustaleń z Schengen oraz za zagrożenie dla 
integralności nowych państw członkowskich. Mimo 
to Wspólnota była otwarta na dialog i poszukiwa-
nie kompromisu. Po ponad dwóch latach podpisano 
wspólne oświadczenie o tranzycie między obwo-
dem a pozostałą częścią Federacji. Od 1 stycznia 
2005 r. dokumenty ułatwiające tranzyt miały być 
wydawane na podstawie paszportów upoważnia-
jących do podróży zagranicznej. Ustalenia te zo-
stały uzupełnione kolejnym oświadczeniem, które 
upraszczało procedury tranzytu towarów oraz po-
zwalało na rezygnację z pobierania cła, dzięki cze-
mu rosyjskie firmy oszczędzają rocznie około 225 
mln dolarów.

*

Dla Unii Europejskiej istotne znaczenia ma kwe-
stia rozwoju społeczno-gospodarczego tego obsza-
ru. Według wielu ekspertów, Obwód Kaliningradzki 
jest potencjalną puszką Pandory grożącą eksportem 
na terytorium UE przestępczości, chorób i bezrobo-
cia. W celu rozwiania tych obaw, Moskwa zapro-
ponowała zamienienie Kaliningradu w region pilo-
tażowy. Zgodnie z tą ideą, Obwód Kaliningradzki 

byłby swoistym poligonem europejsko-rosyjskiej 
integracji ekonomicznej, dochodzenia do standar-
dów i norm unijnych oraz swobodnego przemiesz-
czania ludzi. W przyszłości obszar ten mógłby zo-
stać zalążkiem Wspólnej Europejskiej Przestrzeni 
Gospodarczej, a także swoistą ,,trampoliną, dzięki 
której państwa zachodnie będą mogły oswoić rynek 
rosyjski’’. Jednakże ta koncepcja także spotkała się 
ze sprzeciwem Brukseli. Uważała ona utworzenie 
regionu pilotażowego za technicznie niewykonalne 
a także nie chciała ingerować w wewnętrzne sprawy 
Rosji. Jest natomiast żywo zainteresowana wspiera-
niem rozwoju ekonomicznego tego obszaru. W su-
mie do 2004 r. Unia przekazała Kaliningradowi po-
nad 40 mln euro pomocy. Korzystna infrastruktura 
komunikacyjna obwodu daje szerokie perspektywy 
dla jego rozwoju.

 
*

W relacjach Unii Europejskiej z Federacją Rosyj-
ską Obwód Kaliningradzki w przyszłości nadal będzie 
odgrywał kluczową rolę. Tutaj ma właśnie szansę 
urzeczywistnić się pierwszy etap partnerstwa stra-
tegicznego między Rosją a Wspólnotą. Sprzyjają 
temu: położenie geograficzne, warunki naturalne, 
a także fakt, że ponad 75% zagranicznego handlu 
obwodu przypada na kraje poszerzonej Unii. Region 
ten jest też przecież ważną częścią ,,Wymiaru Pół-
nocnego’’ Unii oraz kluczowym elementem ,,Wy-
miaru Wschodniego’’.

KAMIL STĘPKOWSKI

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

17 maja odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa 

„Turkey in International Relations” 

organizowana przez Centrum Europejskie wspólnie z Wydziałem Nauk Politycz-
nych Uniwersytetu Stambulskiego.

Kiedy: 
17 maja br. w godz. 09.30 - 18.30

Gdzie:
w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich (Sala Balowa),

ul. Krakowskie Przedmieście 32

Zapraszamy! 
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EDUKACJA

Ogólnopolska konferencja organizowana wiosną przez Sa-
morząd Studentów CE UW już na stałe wpisała się w kalenda-
rze studentów europeistycznych kierunków. 

Zaczęło się w 2007 r. konferencją „Ewolucja czy Rewolu-
cja, kierunki rozwoju Unii Europejskiej w 50-lecie podpisania 
Traktatów Rzymskich”. Jej celem było ukazanie wielości i róż-
norodności wizji Unii Europejskiej. W wydarzeniu wzięło udział 
120 osób. Wśród przybyłych gości znaleźli się studenci nie tyl-
ko z warszawskich uczelni, ale też z Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersy-
tetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Łódzkiego, 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Wrocław-
skiego. I tak już zostało – na konferencję „Nowy Stary Świat 
- Unia Europejska jako globalny gracz w stosunkach między-
narodowych” w 2008 r. również przyjechali studenci z całej 
Polski. Przez trzy dni dyskutowali o najważniejszych zagadnie-
niach i problemach związanych z istnieniem i rozwojem Unii 
Europejskiej w dobie globalizacji. Trzecia konferencja „Razem 
od 5 lat. Bilans i perspektywy członkostwa Polski w Unii Euro-
pejskiej” próbowała podsumować nasze dotychczasowe człon-
kostwo w UE. Wiele miejsca poświęcała też przyszłości. W ze-

szłym roku – na konferencji zatytułowanej „Przetrwają najsil-
niejsi. Unia Europejska w ogniu światowego kryzysu” – dysku-
towano o globalnym kryzysie finansowym.

W tym roku, kiedy myśli wszystkich zajmuje zbliżająca się 
prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej, Samorząd Stu-
dentów CE UW postanowił skupić się na projekcie Partnerstwa 
Wschodniego, którego rozwój jest jednym z głównych prio-
rytetów naszej prezydencji. Piąta konferencja „Partnerstwo 
Wschodnie wyzwaniem dla Polskiej Prezydencji w UE”, orga-
nizowana we współpracy z Forum Europejskim, została zapla-
nowana na weekend 20-22 maja. Konferencja ma dwa cele. 
Pierwszym jest przybliżenie studentom kwestii politycznych, 
społecznych oraz ekonomicznych związanych z powstaniem 
projektu, jakim jest Partnerstwo Wschodnie. Drugim – analiza 
możliwości i wyzwań, jakie niesie ze sobą rozwój tego przed-
sięwzięcia dla Polskiej Prezydencji w Radzie UE. Szczegóło-
wy program na sąsiednich stronach. W imieniu organizatorów 
serdecznie zapraszam do udziału i rejestracji na stronie www.
centrumeuropejskie.pl.

V ogólnopolska konferencja studentów CE

20 maja, piątek, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, s.316

11:00 – 11:20

Słowo wstępne

PROF. DARIUSZ MILCZAREK  
Dyrektor Centrum Europejskiego UW

JAKUB KRUPA / MARZENA SKUBIJ

11:20 – 12:20

Partnerstwo Wschodnie jako wyzwanie dla polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europej-
skiej + sesja Q&A 

DR JAN BORKOWSKI

Wiceminister spraw zagranicznych w rządzie Donalda Tuska w latach 2007 – 2011 z ramienia

Polskiego Stronnictwa Ludowego

| MODERATOR Forum Europejskie

12:20 – 13:20

Partnerstwo Wschodnie a bieżąca sytuacja polityczna. Czy to właściwy moment?

MAREK A. CICHOCKI 

Były doradca Prezydenta RP Lecha Kaczyoskiego ds. polityki europejskiej, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i Kole-

gium Europejskiego w Natolinie

GRZEGORZ KOSTRZEWA – ZORBAS

Politolog i dyplomata, absolwent Uniwersytetu Hopkinsa w Waszyngtonie, były wicedyrektor Departamentu Europy i dyrek-

tor Departamentu Planowania i Analiz w MSZ 

ALEKSANDER SMOLAR

Prezes Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego, politolog i publicysta, w latach 1989 – 1990 doradca ds. politycznych premie-

ra Tadeusza Mazowieckiego, w latach 1992 – 1993 doradca ds. polityki zagranicznej premier Hanny Suchockiej

| MODERATOR Forum Europejskie

13:20 – 13:40 Przerwa kawowa

MARZENA SKUBIJ
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13:40 – 14:40

Partnerstwo Wschodnie w oczach Wschodu i Zachodu. Jak Partnerzy patrzą na Part-
nerstwo Wschodnie?

VLADIMIR KIRIYANOV 
Rosyjski dziennikarz i komentator, korespondent w Polsce gazety Argumenty i fakty

BERNARD MARGUERITTE
Francuski dziennikarz i publicysta, jeden z głównych informatorów mediów zachodnich o wydarzeniach w Polsce w 1968 r., 
prezes International Communications Forum

KAZIMIERZ WÓYCICKI
Akademik, publicysta i dziennikarz, w przeszłości m.in. BBC, Życia Warszawy, Wiadomości TVP. Wykładowca na Uniwersyte-
cie Warszawskim, zajmuje się m.in. geopolityką Europy.

| MODERATOR Forum Europejskie

14:40 – 15:40 Przerwa obiadowa

15:40 – 16:40

Ukraina, Białoruś, Mołdawia: Pora powiedzied „sprawdzam”

MARCIN ŚWIĘCICKI
Były prezydent Warszawy w latach 1994 – 1999, były doradca Prezydenta Litwy Valdasa Adamkusa, dyrektor ośrodka anali-
tycznego UNDP Blue Ribbon Analytical Centre w Kijowie

PAWEŁ KOWAL
(potwierdzony) Były wiceminister spraw zagranicznych w rządzie Jarosława Kaczyoskiego w latach 2006 – 2007, były poseł 
na Sejm i poseł do Parlamentu Europejskiego od 2009 roku z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, w Parlamencie przewodzi ko-
misji Unia Europejska – Ukraina 

RAFAŁ MACIĄŻEK
Publicysta, analityk Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych, ekspert zespołu analiz Fundacji Amicus Europae

WITOLD RODKIEWICZ
Publicysta, analityk Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych, ekspert zespołu analiz Fundacji Amicus Europae

| MODERATOR Forum Europejskie

16:40 – 17:30

Armenia, Azerbejdżan, Gruzja: Daleki sen o Unii Europejskiej?

SZYMON ANANICZ
Ekspert w Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, analityk Eastern Partnership Community

TOMASZ SIKORSKI (potwierdzony)
Analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, specjalista ds. Kaukazu

MICHAŁ SZCZERBA (potwierdzony)
Polityk Platformy Obywatelskiej, poseł na Sejm, wiceprzewodniczący parlamentarnej komisji polsko-gruzioskiej. Specjalizuje 
się w badaniu integracji Gruzji w Unią Europejską.

| MODERATOR Forum Europejskie

21 maja, sobota, Centrum Europejskie UW

12.00 – 13.30

I część warsztatów
1. Polityczne aspekty Partnerstwa Wschodniego - dr Olga Barburska (CE UW)
2. Mołdawia - Aleksandr Mazur (CE UW)
3. Migracje ze Wschodu - dr Małgorzata Pacek (CE UW)

13.30 – 14.30 Przerwa obiadowa

14.30 – 16.00

II część warsztatów
1. Ukraina - dr Marta Jaroszewicz (OSW)
2. Białoruś - Bartosz Rydlioski (Fundacja Amicus Europae - do potwierdzenia)
3. Kwestie ekonomiczne Partnerstwa Wschodniego - dr Kamil Zajączkowski (CE UW)

16.00 – 17.00 Podsumowanie konferencji

16.00 – 01.00
jUWenalia
Agrykola: O.S.T.R., Brodka, Poluzjanci, Mesajah i inni

01.00 – 06.00 Afterparty CE

22 maja, niedziela

12.00 – 16.00 Wyjazd uczestników



NASZA  ABSOLWENTKA 
UCZY PRAWA W TULUZIE!

Ostatnio w mediach roi się od artykułów krytyku-
jących europeistykę, która przedstawiana jest jako 
modne studia produkujące bezrobotnych z dyplo-
mem. Tymczasem wielu byłych studentów Centrum 
Europejskiego UW swoim aktualnym zatrudnieniem 
zdaje się przeczyć tym dziennikarskim bzdurom. Na 
przykład Dominika Ławnicka, seminarzystka dr Jany 
Plaňavovej-Latanowicz z 2003 r., która pracuje jako 
attaché ds. nauczania i badań dUniversité Toulouse 
1 Capitole.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia 
w Centrum Europejskim UW Dominika Ławnicka 
miała dwa marzenia: chciała studiować prawo euro-
pejskie (a że był to rok 2003, wiedziała, że nie zrobi 
tego w Polsce) oraz czuła potrzebę wyjechania za 
granicę – miała nadzieję zrealizować się tam w jakiś 
sposób. W związku z tym zaczęła szukać interesują-
cych ją kierunków. Znała już wtedy język angielski 
i francuski; z tego drugiego, w trakcie nauki w XV LO 
im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie, uzyskała 
międzynarodowy certyfikat Delf. W kwietniu przy-
gotowała i wysłała dokumenty na Uniwersytet w Tu-
luzie, który znajduje się w południowo-zachodniej 
Francji. W tamtym czasie w CE istniały tylko studia 
pierwszego stopnia. Chcąc specjalizować się w pra-
wie europejskim, musiała dokonać wyboru miedzy 
studiowaniem (od początku) prawa w Polsce a stu-
diowaniem prawa europejskiego za granicą. Prawdą 
jest, że starała się też o Erasmusa na wypadek, gdy-
by nie została przyjęta na studia we Francji. Kiedy 
otrzymała odpowiedź z Tuluzy, nie mogła uwierzyć 
własnym oczom. Żeby się upewnić, czy aby na pew-
no została przyjęta, zadzwoniła. Jej reakcja na to, co 
usłyszała, była podobno tak spontaniczna, że męż-
czyzna, z którym rozmawiała, pamięta ją do dziś. Na 
Erasmusa z CE pojechał więc za nią ktoś inny, a Do-
minika znalazła się w wymarzonej Tuluzie. Teraz 
sama przyznaje (mama znacząco jej przytakuje), 
że w kwestii finansowej tę decyzję podjęła bardzo 
spontanicznie. Na początku zamieszkała u rodziny 
przyjaciół. Później, dzięki wsparciu zaprzyjaźnionej 
kancelarii prawniczej, wynajęła malutkie mieszkan-
ko. Pierwsze miesiące były rzeczywiście trudne – do 
czasu znalezienia pracy. Ze względu na to, że wte-
dy Polska nie była jeszcze członkiem UE, nasza ab-
solwentka zgłosiła się po zezwolenie na pracę. Na 
szczęście uzyskała je bez problemów. Podjęła week-
endową pracę w muzeum prywatnego kolekcjonera, 
miała więc też czas na naukę – a przecież właśnie po 
to się tam znalazła.

Czwarty rok prawa to w Tuluzie różne specjali-
zacje. Dominika wybrała dwie: prawo europejskie 
i międzynarodowe (Master 1 Droit International et 
Européen) oraz prawo francuskie biznesowe (Ma-
ster 1 Droit des affaires). Była bardzo zadowolo-
na, jej marzenia zaczęły się spełniać. Po otrzyma-

niu M 1 ponownie musiała przejść przez selekcję 
(na M 2 przyjmuje się 30 studentów, którzy będą 
studiowali tylko w Tuluzie oraz 21 studentów, któ-
rzy będą studiowali przez ten rok na uniwersytecie 
zagranicznym). Dominika dostała się na rok piąty 
(czyli dyplom magisterski Master 2) i wybrała pra-
wo międzynarodowe porównawcze ze specjaliza-
cją konkurencja i regulacja. Ten rok był, jak mówi, 
bardzo ciekawy, ale wymagał naprawdę dużo pra-
cy. Jako studentka ostatniego roku dostała się na 
staż do departamentu prawa konkurencji w jednej 
z największych kancelarii w Paryżu, po czym wróciła 
bronić swojej pracy magisterskiej i uznała, że chcia-
łaby zrobić doktorat. Jednak zdobycie stypendium 
na studia doktoranckie w Tuluzie jest porównywalne 
z lotem na księżyc – komentuje Dominika. O to sty-
pendium mogą ubiegać się jedynie prymusi. Ale kto 
nie spróbuje, ten nie wie, czy rzeczywiście nie miał 
szans. Do tej pory nie myślała o karierze uniwersy-
teckiej, ale... przyznano jej to „księżycowe stypen-
dium”! Był jeden warunek – przez kolejne trzy lata 
musiała być związana z uniwersytetem. Tak zaczęła 
wykładać.

Teraz jako jedna z wykładowczyń Uniwersytetu 
w Tuluzie, nasza absolwentka stwierdza, że tam-
tejsza uczelnia zdecydowanie stawia na mobilność 
studentów – chętnie przyjmuje osoby z zagranicy 
i daje swoim studentom możliwość spędzenia jed-
nego semestru za granicą oraz otrzymania tzw. „po-
dwójnego dyplomu”. Ktoś, kto wybiera się na studia 
do Francji, jest najczęściej bardzo dobrze odbierany. 
Często ma też większe szanse niż osoby „stamtąd”, 
bo po pierwsze – lepiej zna języki obce, np. angiel-
ski, a po drugie – bardziej się stara, swoją kandy-
daturą dowodzi, że ma motywację: jest gotowy na 
zmianę otoczenia, potrafi się dostosować, nie boi się 
podejmować ryzyko. Cenieni są kandydaci niezależ-
ni, z doświadczeniem zawodowym (jeżeli student 
nie pracuje zarobkowo w ciągu roku akademickiego, 
powinien starać się o staż w czasie wakacji). Zapy-
tana o różnice w studiowaniu w CE i w Tuluzie, Do-
minika odpowiada: Na początku byłam zaskoczona. 
W ciągu pierwszych czterech lat studiów tam w ogó-
le nie ma kontaktu z wykładowcami. Ale trudno mó-
wić o bliskim kontakcie z wykładowcą, gdy w auli 
znajduje się 400 studentów...

Myślę, że losy Dominiki Ławnickiej są świetnym 
przykładem tego, że jak się czegoś mocno pragnie, 
można to osiągnąć. Poza tym przeczą, by europe-
istyka była kierunkiem, po którym trudno o dobrą 
pracę.

Seminarzystka dr Jany 
Plaňavovej-Latanowicz z 2003 
roku pracuje jako attaché ds. 
nauczania i badań dUniversité 
Toulouse 1 Capitole

EDUKACJA

MARZENA
 SKUBIJ
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FELIETON

Ta odpowiedź przeraziła mnie ostatnio. Nie 
dlatego, że nie zauważałem tego problemu 
wcześniej, ale ze względu na to, kto ją przed-
stawił i w jakiej sytuacji. Ale zacznijmy od po-
czątku…

17 stycznia w ramach obchodów  20-lecia Cen-
trum Europejskiego UW na zaproszenie Forum Euro-
pejskiego Uniwersytet Warszawski gościł Przewodni-
czącego Rady Europejskiej Hermana van  Rompuya. 

Wykład przewodniczącego w auli starego BUW-
u był bardzo dobrze przygo-
towany. Wspomniane w nim 
zostały między innymi wy-
darzenia, jakie miały miej-
sce na Uniwersytecie War-
szawskim w marcu 1968 r., 
jak również przywołane zo-
stały ważne postacie: Le-
szek Kołakowski, Krzysztof 
Pomian oraz Czesław Miłosz. 
Co ważniejsze, mówca pod-
kreślił znaczenie polskiego 
ruchu obywatelskiego z roku 
1989 dla późniejszych prze-
mian politycznych w Europie 
Środkowo-Wschodniej.

Nie będę przywoływał 
wszystkich tematów poru-
szonych przez przewodni-
czącego. Powiem tylko, że 
większość z nich odnosiła się 
do kwestii ekonomicznych 
(m.in. euro, kryzysu gospo-
darczego), przyszłych wy-
zwań stojących przed zjed-
noczoną Europą oraz stosunków międzynarodo-
wych. Wszystkie te zagadnienia są bardzo ważne. 
Jednak co innego przykuło moją uwagę. Po wykła-
dzie Przewodniczący odpowiadał napytania zgroma-
dzonych. Jedna ze studentek zapytała o jakże waż-
ną rzecz: Czy zgodzi się Pan z Nigeleml Farage, któ-
ry twierdzi, że brakuje demokracji w Unii Europej-
skiej? Myślałem, że ta kwestia jest dość oczywi-
sta i że odpowiedź nie będzie niczym odkrywczym. 
Przypomnijmy tu, że Farage jest eurodeputowanym 
ze skrajnie eurosceptycznej grupy Europa Wolno-
ści i Demokracji. Dla niego przykładem tej tezy miał 
być m.in. wybór przewodniczącego UE. 

Van Rompuy odnosząc się do zadanego pytania, 
odrzekł krótko, że został wybrany przez przedsta-
wicieli państw, którzy są wybierani w sposób de-
mokratyczny. Dalej jednak powiedział: Mogę was 
zapewnić, że UE to prawdziwa demokracja, a dodat-
kowo mamy Parlament Europejski, który jest bez-
pośrednio wybrany przez 500 milionów ludzi. A Pre-
zydent [Przewodniczący] musi być zatwierdzony 

przez Parlament Europejski. Więc jest to przesada 
i prawie kłamstwo, mówiąc, że brakuje demokracji 
w Unii Europejskiej. Oczywiście potrzebujemy kom-
promisów. […] Wydaje mi się, że jest więcej niż de-
mokracja w instytucjach europejskich. [Tekst i tłu-
maczenie za nagraniem umieszczonym na stronicy 
internetowej wszechnica.org].

Miałem nadzieję, że prezydent nie zinterpretu-
je zadanego pytania jedynie jako ataku na siebie. 
Bo co to może być więcej niż demokracja? Zgod-
nie z myślą Roberta Dahla demokracja to taki stan 
utopijny, do którego społeczeństwo dąży, a to, co 
obecnie istnieje to jedynie poliarchia. Ale nigdy nie 
słyszałem o czymś, co można by było umiejscowić 
ponad demokracją.

Dla mnie jest rzeczą oczy-
wistą, że procedurom przyję-
tym w Unii Europejskiej bra-
kuje jeszcze sporo do pozio-
mu przyjmowanego w demo-
kracjach w tradycyjnym ro-
zumieniu. Parlament Europej-
ski jest rzeczywiście wybiera-
ny bezpośrednio przez społe-
czeństwo i jego rola w tworze-
niu prawa jest coraz większa 
(acz nadal za mała), ale jego 
znaczenie w porównaniu z rolą 
parlamentu w jakimkolwiek 
kraju członkowskim UE jest 
nadal niewielkie. Ostatnio Ko-
misja Europejska przyjęła roz-
porządzenie wprowadzające 
inicjatywę obywatelską. Ini-
cjatywa ta może być kierowa-
na jednak nie do parlamentu 
(jak powinno być) tylko do sa-
mej Komisji i nie jest w żaden 
sposób wiążąca dla niej i dla 
procesu legislacyjnego w UE. 

Przykłady te pokazują, że daleko nam do demokra-
cji na poziomie ponadnarodowym.

 Zewsząd dookoła dowiaduję się, że decyzje 
na poziomie unijnym są podejmowane głównie na 
wniosek nie parlamentu (naszych bezpośrednich 
przedstawicieli), tylko przedstawicieli państw człon-
kowskich. W związku z czym śmiem twierdzić, że 
odchodzimy od idei dawnych Ojców Europy – fede-
ralizmu. A pozostajemy przy czymś niezdefiniowa-
nym. Apeluję do przyszłych Przewodniczących Rady 
Europejskej, aby umieli zauważać problem deficytu 
demokracji i umieli o tym mówić głośno. Inaczej co-
raz popularniejsze będą nastroje antyunijne repre-
zentowane m.in. przez odległego nie tylko mi poli-
tycznie Nigela Farage. 

Zgadzając się z innymi słowami byłego belgij-
skiego premiera, że Europa jest najlepszą gwaran-
cją pokoju, Europa jest dziełem pokoju, widzę też 
potrzebę wyraźniejszego uznania jako części jej 
dziedzictwa i teraźniejszości wartości związanych 
z demokracją. 
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Brak demokracji w Unii? –
Nie słyszałem o tym problemie
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OFICER ŁĄCZNIKOWY?

Zadaniem oficera łącznikowego jest otoczenie opieką delegatów 
danego państwa członkowskiego lub innego państwa uczestniczą-
cego w szczytach i spotkaniach podczas wizyt w Polsce związanych 
z prezydencją Polski w Radzie UE. Obowiązki oficera obejmują m.in. 
nadzór nad obsługą logistyczną delegacji, dostarczanie jej wszel-
kich potrzebnych informacji dotyczących planowanych spotkań czy 
towarzyszenie jej w drodze na spotkania. Czynności te wymagają 
perfekcyjnej znajomości języka, w którym porozumiewają się dele-
gaci, a także protokołu dyplomatycznego.

WYWIAD

KROK W EUROPEJSKĄ KARIERĘ
Daniel Cios, student pierwszego 

roku studiów magisterskich w Cen-
trum Europejskim, został jednym z 80 

szczęściarzy, którzy pomyślnie przeszli 
rekrutację na stanowisko oficera łącz-
nikowego podczas polskiej prezyden-

cji w Radzie UE 

Iga Kamocka: Naszkicujmy 
Twoją sylwetkę. Jak zaczę-
ło się Twoje zainteresowanie 
UE?  Jakie masz doświadcze-
nia w aktywności związanej 
z UE?

Daniel Cios: Moje zainteresowa-
nie Unią zaczęło się tak na do-
brą sprawę na studiach, tu w CE. 
Wcześniej nie interesowałem się 
tymi rzeczami, kierunek wybra-
łem raczej bazując na dobrej opi-
nii jaką miał. Z czasem zaczęło 
mnie to wciągać. 

Jeśli chodzi o aktywność związa-
ną z UE, to odbywałem praktyki 
w Przedstawicielstwie Komisji Eu-
ropejskiej w Helsinkach. Miałem 
tam okazję przyjrzeć się z bli-
ska działalności Komisji w kraju 
członkowskim.

Ze spraw związanych z Unią naj-
bardziej interesuje mnie proces 
decyzyjny, instytucje i prawo eu-
ropejskie, są to też moje ulubione 
przedmioty na naszych studiach. 

Skąd dowiedziałeś się o re-
krutacji na stanowisko ofi-
cera łącznikowego? Skąd 
wziął się pomysł, by na nie 
kandydować?

O rekrutacji dowiedziałem się już 
dawno, jakoś latem 2009 roku. 
Pamiętam, że przeglądałem  stro-
nę prezydencja.ue.gov.pl, która 
już wtedy funkcjonowała i natra-
fiłem na informację o oficerach. 
Miały to byś osoby znające język 
któregoś kraju członkowskiego. 
Podkreślono też, że mogą to być 

studenci ostatnich lat studiów, 
czyli takie jak ja. Od razu przy-
szło mi do głowy, żeby się zgłosić. 
W Polsce jest niewiele osób, które 
znają język fiński, więc czułem, że 
to może być moja szansa. 

No właśnie, znasz język fiński. 
Oprócz kryteriów dotyczących 
predyspozycji osobowościo-
wych i wykształcenia wyż-
szego/studenta ostatnich lat 
studiów, o wyniku rekrutacji 
decydowała znajomość języ-
ków obcych. 

Z tym nie miałem żadnego pro-
blemu. Mieszkałem w Finlandii 
przez 6 lat. Dodatkowo pracuję 
obecnie w języku fińskim, gdyż 
odbywam praktyki w Ambasadzie 
Finlandii w Warszawie, a przed-
tem w Przedstawicielstwie Komisji 
Europejskiej w Helsinkach. To był 
spory atut. Oczywiście znam też 
angielski. 

Myślisz, że znajomość języka 
była czynnikiem decydującym 
podczas rekrutacji?

Wydaje mi się raczej, że język był 
jedynie podstawą do ubiegania 
się o to stanowisko. Przy takiej 
liczbie osób, która się zgłosiła (ok. 
2800) na pewno spora część znała 
języki obce biegle. Dlatego uwa-
żam, że główną siłą przebicia było 
doświadczenie w pracach o po-
dobnym charakterze. Spełnie-
nie w jak najlepszy sposób resz-
ty kryteriów. Chodzi tu o pracę 
w środowisku międzynarodowym, 
międzykulturowym, w innym ję-
zyku, często w różnych miejscach, 
z różnymi osobami, odporność na 
stres, praca przy konferencjach 
czy wizytach gości zagranicznych. 
Ja przez ostatnie półtora roku 
cały czas udzielałem się przy róż-
nego typu wydarzeniach, jak np. 
Losowanie Grup Eliminacyjnych 
EURO2012, Prezentacja masko-
tek na EURO, Europejskie Letnie 
Igrzyska Olimpiad Specjalnych, 
liczne konferencje międzynarodo-
we z udziałem najwyższych władz, 
festiwale filmowe. Jak to wszyst-
ko zestawiłem, wyszła długa lista.  
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• zgłosiło się ok. 2800 
osób, w tym 6 znających 
język fiński
• wybrano 80 osób, 
w tym 7 mężczyzn
• najmłodszy oficer 
łącznikowy ma 23 lata, 
najstarszy 42
• 4 oficerów 
łącznikowych to obywatele 
innych państw

REKRUTACJA W LICZBACH

Coraz bardziej oczywisty wy-
daje mi się wybór Ciebie na 
łącznika. Spełniasz wszystkie 
kryteria  

Trudno mi jednoznacznie powie-
dzieć, co sprawiło, że zostałem 
wybrany, gdyż nie znam osób 
z którymi przyszło mi rywalizo-
wać. Na pewno spore znaczenie 
miał mój długi pobyt w Finlandii 
oraz duże doświadczenie w pracy 
podobnej do tej, między innymi 
odbieranie gości z lotniska i koor-
dynacja ich pobytu. 

Jak dokładnie wyglądała roz-
mowa kwalifikacyjna? O co 
byłeś pytany? Dostałeś jakąś 
przykładową sytuację proble-
mową do rozwiązania?

Sprawdzano praktycznie wszyst-
ko: znajomość języka angiel-
skiego i fińskiego, wcześniejsze 
doświadczenie oraz tak jak wspo-
mniałaś zachowanie się w kon-
kretnych sytuacjach. Był też test 
psychologiczny. Dużo uwagi po-
święcono ustalaniu priorytetów, 
podejmowaniu decyzji, wrażliwo-
ści na kwestie kulturowe. Stara-
łem się przedstawiać jak najwię-
cej różnego typu sytuacji jakie 
wcześniej miałem i jak na nie 
reagowałem. 

Czy wiesz już za co dokład-
nie będziesz odpowiedzialny, 
masz już jakiś harmonogram? 
Jakieś konkrety?

Jeśli chodzi o obowiązki to bę-
dzie to kompleksowa obsługa 
pobytu delegacji. Odbiór z lot-
niska, dowiezienie do hotelu czy 
na konferencję, pilnowanie by 
byli wszędzie na czas, umawia-
nie spotkań, dbanie o to by mieli 
wszystko pod ręką. Będziemy za-
angażowani przy najważniejszych 
spotkaniach, czyli tych z udziałem 
ministrów. Najbardziej interesują-
cy będzie jednak szczyt Partner-
stwa Wschodniego, który będzie 
miał miejsce pod koniec września 
w Warszawie. Będą w nim brali 
udział szefowie państw lub rzą-
dów i chyba będzie to najważniej-
sze spotkanie w Polsce podczas 
naszego przewodnictwa.
Wstępny grafik wszystkich wyda-
rzeń prezydencji jest już dostępny 

w internecie. Zasadniczo są wy-
brane po dwie osoby na kraj. Jed-
nak jedno spotkanie będzie obsłu-
giwała jedna osoba, gdyż może 
się zdarzyć, że po prostu w tym 
samym czasie będą dwa spotka-
nia. Może wyjaśnię też, że oprócz 
spotkań w gronie unijnym, będą 
miały także miejsce spotkania np. 
w ramach Partnerstwa Wschod-
niego i tu będą również delegacje 
państw ze wschodu, stąd np. pro-
wadzono rekrutację dla osób zna-
jących język rosyjski. 

Każdy oficer ma przejść cztero-
dniowe szkolenie na przełomie 
maja i czerwca i wtedy zapew-
ne dowiedziemy się wszystkich 
szczegółów, także wszystko do-
piero przede mną.

No właśnie, czego mają doty-
czyć szkolenia?

Przede wszystkim protokołu dy-
plomatycznego, a więc pewnych 
zasad zachowania się, oraz or-
ganizacji spotkań czyli pewnie 
tego, jak to wszystko się ma od-
bywać. Jako że będziemy praco-
wać na lotnisku, to każdy musi 
też przejść obowiązkowe szkole-
nie lotniskowe, które uprawnia do 
pracy tam. To ostatnie mam już 
zrobione – pracowałem wcześniej 
na lotnisku przy wyżej wspomnia-
nych wydarzeniach.

Będziesz pracował na umowę 
zlecenie przez sześć miesięcy 
prezydencji, ale czy już jesteś 
w coś zaangażowany? 

Na dzień dzisiejszy wygląda na 
to, że dopiero od lipca rozpocz-
nę pełnienie obowiązków. Kilka 
osób zostało wybranych do brie-
fingu prasowego z udziałem Mini-
stra Mikołaja Dowgielewicza, by 
zaprezentować paru kandydatów 
mediom. Natomiast wszystko ma 
ruszyć w lipcu i to od razu, gdyż 
już 5 lipca jest pierwsze spotkanie 
ministrów zdrowia w Sopocie.

Jakie są Twoje dalsze plany 
zawodowe?

Mam kilka pomysłów co robić po 
studiach. To już za rok, a więc 
trzeba zacząć myśleć o tym co 
potem. 

Brzmi tajemniczo, rozumiem, 
że mam się nie dopytywać. 
Myślisz, że praca łącznika bę-
dzie dla Ciebie dużym krokiem 
w stronę europejskiej kariery? 

Masz na myśli pracę w Brukseli 
w jakiejś instytucji unijnej albo 
związanej w jakikolwiek sposób 
z działalnością UE? Trudno mi po-
wiedzieć na dzień dzisiejszy, może 
kiedyś tam zapukam. Na chwilę 
obecną przede wszystkim liczy 
się doświadczenie, jakie zdobędę 
podczas tej pracy. Ważne, jakie 
umiejętności zdołam podszkolić, 
a jakie mogą się rozwinąć nie-
spodziewanie. Dla mnie jest też 
istotne, że będzie to praca w ję-
zyku fińskim. Jeśli chciałbym pra-
cować kiedyś w Finlandii to będzie 
to duży plus. Możliwości będą się 
pojawiać z czasem, najważniejsze 
to zbierać różne doświadczenia bo 
to się potem naprawdę przydaje. 
Dlatego też na koniec chciałbym 
zachęcić wszystkich do wolonta-
riatu podczas prezydencji. Możli-
wości będzie wiele (np. w Krako-
wie poszukują 600 osób), a przy 
takich wydarzeniach naprawdę 
warto brać udział. To jest doświad-
czenie, które potem procentuje. 

Dziękuję za rozmowę. Nie 
pozostaje mi nic innego jak 
w imieniu swoim i redakcji 
życzyć powodzenia i dalszych 
sukcesów.

19



Uważam Rze. Inaczej pisane

W ostatnich miesiącach lista polskich społeczno-politycznych tygo-
dników opinii wzbogaciła się o nową pozycję. Entrée pisma „Uważam 
Rze”, powstającego we współpracy z dziennikiem „Rzeczpospolita”, 
było imponujące: dobre wyniki sprzedaży w krótkim czasie przełożyły 
się na osiągnięcie i utrzymanie nakładu większego niż nakłady kon-
kurencyjnych tytułów, zadomowionych na rynku od paru ładnych lat. 

Biorąc jednak pod uwagę, że w zespole redaktorów i stałych współ-
pracowników „Uważam Rze” znajdują się czołowe postacie polskiej 
prawicowej sceny publicystycznej, dobry start tygodnika nie powinien 
nikogo dziwić. Semka, Janke, Mazurek, Wildstein czy Zaremba to na-
zwiska same w sobie będące najlepszą reklamą publicystyki na wyso-
kim poziomie. 

„Uważam Rze” swoich czytelników szuka przede wszystkim wśród 
bardziej konserwatywnej części społeczeństwa, światopoglądowo 
i ideologicznie zbliżonej bardziej do opozycyjnej prawicy spod znaku 
Prawa i Sprawiedliwości  niż do partii rządzącej koalicji. Doskonale 
widoczne sympatie i antypatie piszących owocują przede wszystkim 
dużą ilością tekstów poświęconych krytycznej analizie stanu polskiego 
państwa. Są to zarówno obszerne analizy poświęcone jednej, kon-
kretnej sprawie czy zagadnieniu, jak i rozsiane po całym numerze 
minifelietony. 

Jednak na łamach pisma, głównie za pośrednictwem wywiadów prze-
prowadzanych przez braci Karnowskich, głos zabierały również posta-
cie z zupełnie innych światopoglądowych kręgów, jak Józef Oleksy czy 
Tomasz Nałęcz. W „Uważam Rze” nie uświadczymy więc monotonii 
ani w sferze komentowania opisywanych wydarzeń i problemów, ani 
w ich doborze (za przykładem innych tygodników, w piśmie znajdują 
się działy poświęcone zarówno krajowej polityce, jak i wydarzeniom ze 
świata gospodarki czy nauki). 

Całości dopełnia niższa niż u konkurencji cena i większa objętość. 
Warto spróbować. 

KULTURASTUDENT PO GODZINACH

Warsaw Music Week, czyli 
koncerty, imprezy klubowe oraz 
pokazy audiowizualne w wio-
dących warszawskich klubach 
muzycznych oraz salach koncer-
towych. Wydarzenie odbędzie 
się w ramach starań o uzyskanie 
przez Warszawę tytułu Europej-
skiej Stolicy Kultury 2016.
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Ciekawych rzeczy kilka - mini 
kalendarium kulturalne

Parada Schumana i Miasteczko 
Europejskie, czyli coś, czego 
żadnemu CEntrowiczowi nie 
trzeba przedstawiać. Parada 
pod hasłem Europejskiego Dnia 
Wolontariatu ruszy spod Placu 
Zamkowego i przejedzie Traktem 
Królewskim na Nowy Świat, 
gdzie czekać będzie Miasteczko 
Europejskie. 
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Warsaw Challenge, czyli week-
end z pionierami hip-hopu i bre-
akdance’u w parku im. Generała 
Sowińskiego.7-

8 
m
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Warszawskie Targi Książki, 
czyli uczta dla moli książko-
wych. A dla moli komiksowych 
– Festiwal Komiksowa Warsza-
wa, który odbędzie się podczas 
targów książki. 12
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Noc Muzeów, czyli ponad 
200 placówek stoi przed nami 
otworem. Wbrew pozorom, nie 
tylko muzeów, ale także np. 
Giełda Papierów Wartościowych, 
Instytut Pamięci Narodowej, 
gmach Sejmu, gabinet Prezydenta 
Polski oraz gabinet Prezydent 
m.st. Warszawy. Dowiozą nas tam 
bezpłatne autobusy, a czas umilą 
liczne imprezy towarzyszące.  
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Juwenalia, czyli to, co student 
lubi najbardziej. Uniwersytet 
Warszawski w dniach 6, 7 oraz 21 
maja zaprasza na koncerty takich 
artystów jak: Indios Bravos, Va-
vamuffin, Strachy na Lachy, Kult, 
Brodka czy O.S.T.R. Równie 
ciekawe są propozycje innych 
uczelni, o czym przeczytasz 
w ramce obok i na stronie:
http://www.juwenalia.waw.pl/
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JUWENALIOWY 
ROZKŁAD JAZDY

5 MAJA

MegaWAT
AKCENT, D-BOMB, CLIVER, GROOVEBU-
STERZ

jUWenalia
Heart Soul Mind, Junior Stress, Paprika 
Korps, Indios Bravos, Vavamuffin
Juwenalia Artystyczne

Medykalia
AKURAT, Farben Lehre, Cała Góra Barwni-
ków, Raggafaya, Enej, GranD MaL
Juwenalia Artystyczne
jUWenalia
Maki i Chłopaki, Living on Venus, Plagiat 
199, Strachy na Lachy, Kult

Majowe Wibracje 2011
Sensithief, SOFA, MARIKA, Sidney Polak 

Juwenalia AWF
Ras Luta & Riddim Band, Natural Dread 
Killaz

Juwenalia PW/SGH 
Among the Enemies, Kravat, Inscript , Cool 
Kids of Death, StarGuardMuffin, Kobranoc-
ka, Myslovitz

Wielka Parada Studentów
Juwenalia PW/SGH
Funktor, The Electric Lemons, Akurat, Sid-
ney Polak, Dżem, Hey, T.Love

Stokłosalia Uczelni Vistula

APSurdalia
Marika, Abradab, Gooral, Mama Selita, Five 
Little Birds, Skowyt, Morhana, Fabletales

Juwenalia UKSW
Coma, Lao Che, Whisky, Happysad, Chemia 

jUWenalia 2011
SKVAR, Neony, Poluzjanci, Mesajah, Brod-
ka, O.S.T.R.

Ursynalia
Sickroom, Carrion, Proletaryat, STILLWELL, 
KORN 
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6 MAJA

7 MAJA

11 MAJA

13 MAJA

12 MAJA

14 MAJA

18 MAJA

19 MAJA

19 MAJA

20 MAJA

1 CZERWCA

2 CZERWCA
Ursynalia
Sen Zu, Olaf Deriglasoff, Perfect, Guano 
Apes, Alter Bridge

3 CZERWCA
Ursynalia
Jamal, Afromental, Young Guns, Turbo-
weekend, Simple Plan
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RECENZJE

Kawiarnia „Kawka”

Wśród bloków peerelowskiego MDM-u gniazdko uwi-

ła sobie „Kawka”. Przekraczajc jej progi można w jednej 

chwili przenieść się z centrum Warszawy do spokojnego, 

fantazyjnego, przytulnego miejsca

Kawka? Do „Kawki” głównie na kawkę, ale dla niekawoszy też się 
coś znajdzie. Jednak takie kawowe pozycje w menu jak  niebieskie 
„niebieskie migdały”, ekstremalnie mocna „pi kawka” czy przyprawiona nutką chilli „boska jak diabli” same 
proszą się o zweryfikowanie, czy ich nazwa jest odpowiednio dobrana do smaku. Wybór jest ogromny, a na 
tradycjonalistów oczywiście czeka klasyczne espresso czy latte. Kawkowskie kawy są pełne wyobraźni,  
a sposób podania równie zmyślny – zamiast małych filiżaneczek – duże porcje podawane są w kubkach.

Wystrój? Każdy stolik inny, przygaszone światło, szafka z grami planszowymi i książkami, na ścianach 
stare obrazki i osobiste pamiątki właściciela, do ucha często wpada jazz. Wszystko to tworzy atmosferę 
„swojskości”, nie ma tu nic ze sztuczności czy oficjalności – miejsce jest naprawdę przytulnym gniazdkiem. 
Obsługa tę atmosferę uzupełnia – można odnieść wrażenie, że odwiedza się znajomych, nie kawiarnię…

Minus? Kawiarnia jest niewielka, co wprawdzie dodaje jej klimatu, lecz także sprawia, że często nie ma 
gdzie usiąść. Ale jakich przestrzeni spodziewać się po MDM-owskiej zabudowie? Drugi i ostatni minus: nie 
można płacić kartą! 

Polecam? Jak  najbardziej. Na spotkanie z przyjaciółką, na randkę czy aby po prostu poczytać książkę 
„Kawka” nadaje się idealnie. 

Kawiarnia Kawka, ul. Koszykowa 30, http://www.kawka.pl/

MUZYKA

MADE IN FRANCE
Składanka

Made in France 3
Do naszych rąk trafia trzecia 

edycja wyjątkowej płytowej skła-
danki „Made In France”. W tej 
muzycznej serii Gregois Pigeon 
i eksperci z Luna Music postawi-
li sobie za cel rozpropagowanie 
utworów współczesnych twórców 
muzyki francuskiej – obdarzo-
nych ogromnym talentem i nie-
zwykłymi głosami, często jednak 
zupełnie nieznanych poza rodzi-
mym rynkiem muzycznym.

Jeśli ktoś uważa, że potencjał 
twórczy muzyków francuskich 
wyczerpał się wraz z odejściem 
Edith Piaf, Dalidy, czy Charle-
s’a Aznavour’a to zapewne nie 
miał okazji posłuchać poprzed-
nich składanek serii i najnowsza 
pozycja jest dla niego absolu-
ment nécessaire!

Wybrane utwory potrafią 
przekonać nawet najbardziej 
opornych, że francuscy wyko-
nawcy zachowali stylistyczną od-
rębność – nie tylko nie kopiują 

anglosaskich wzorców, ale bez-
trosko bawią się współczesnymi 
formami wytyczając nowe, nie-
zwykle ciekawe trendy.

W najnowszym, dwupłyto-
wym wydaniu, mamy okazję 
posłuchać zarówno pełnej opty-
mizmu i przewrotnej Zaz w „Je 
veux”, jak i wraz z zespołem Fa-
tals Picards wykrzyczeć swoją 
niezgodę na rzeczywistość współ-
czesnego świata, który gubi sens 
w codziennej walce o byt („Le 
combat ordinaire”). 

Po polityczno-społecznych 
hasłach charakterystycznych dla 
music engagé warto zejść z ba-
rykady i wypocząć z zespołem 
Paris Combo w ich „Living room”, 
albo  wsłuchać się w nastrojowe, 
spokojne rytmy  „On se regarda-
it” Marie Amelie.

„Made In France 3” zaprasza 
wszystkich na zaskakującą wy-
cieczkę po współczesnej, zróżni-
cowanej i zadziwiającej Francji. 
Szczególnie tych, którzy pragną 

wyjść ze stereotypowego prze-
konania, iż muzyka francuska 
to wyłącznie romantyczne wy-
znania w ciasnych, paryskich 
uliczkach. Dzisiejsza Francja 
to zdecydowanie więcej niż 
trzy kolory – wystarczy się 
wsłuchać!
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Pomysł postcrossingu zrodził się w głowie por-
tugalskiego studenta, Paulo Magalhãesa, który, po-
mimo  że wychował się 
w dobie wszechwładnego 
Internetu i postępującej 
komputeryzacji, wciąż 
uwielbiał otrzymywać tra-
dycyjne przesyłki. Trakto-
wał to jako swego rodzaju 
hobby, ale co to za fraj-
da, kiedy nie ma jak ta-
kiego hobby uprawiać… 
Idea, która w związku 
z tym przyszła mu do 
głowy, była bardzo pro-
sta – chciał połączyć ludzi 
z całego świata poprzez 
przesyłanie sobie pocztówek. Czas pokazał, że Paulo 
nie był odosobniony w swojej pasji: założona przez 
niego w ramach eksperymentalnego projektu strona 
internetowa z dnia na dzień odwiedzana była przez 
coraz większą liczbą użytkowników w różnym wieku, 
różnej płci i z różnych krajów. W mniej niż rok zare-
jestrowano 2 miliony wysłanych kartek a w sierpniu 
zeszłego roku liczba ta przekroczyła już 5 milionów! 

Sukces tej inicjatywy niewątpliwie polegał na 
prostym, ale wciągającym mechanizmie: jeżeli wy-

ślesz pocztówkę, do-
staniesz przynajmniej 
jedną w zamian. Naj-
ważniejszym elemen-
tem zabawy jest fakt, 
że możesz wylosować 
adres dowolnego użyt-
kownika, niezależnie od 
jego miejsca zamiesz-
kania. I tak samo bę-
dzie z Twoim adresem. 
Pewnego pięknego dnia 
odkryjesz w skrzynce 
pocztowej widokówkę 
przedstawiającą malow-

niczy karnawał w Rio, mimo że Twoja kartka poleciała 
do zakopanej w śniegu Laponii. Samo poruszanie się 
w systemie adresów też nie jest trudne: wystarczy 
tylko zarejestrować się, pobrać adres, kupić pocz-
tówkę, napisać na niej cokolwiek przyjdzie autorowi 
do głowy i wyda się warte przekazania adresatowi, 
wrzucić kartkę do skrzynki. Ot, i cała filozofia!
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POSTCROSSING - ŚWIATOWE HOBBY!

Tradycyjna poczta nigdy nie zostanie zdominowana przez e-maile. 
Nie wierzycie? Dowodem na to jest postcrossing – hobby, które 
w ciągu niecałych pięciu lat zainteresowało tysiące ludzi na całym 
świecie. A polega na… wysyłaniu pocztówek.

• w projekcie obecnie uczestniczy 209 996 osób z 205 krajów 
świata – liczba ta wzrasta z każdym dniem

• 
• średni czas, jaki zajmuje pocztówce dotarcie do adresata to 

16,6 dni
• 
• państwem, z którego jak dotąd wysłano najwięcej kartek, 

jest Finlandia; tuż za nią plasuje się USA
• 
• wysłane pocztówki  już 759 948 razy okrążyły Ziemię 

i wykonały 39,613 wycieczek na księżyc!
• 
• projekt ma także swojego oficjalnego bloga, na którym 

publikuje zarówno informacje o swoich akcjach, jak i sylwetki 
uczestników postcrossingu



To, co najbardziej zachwyca amatorów po-
stcrossingu, to bliskość całego świata. Każdego 
dnia we własnej skrzynce można odnaleźć malut-
ką cząstkę nierzadko egzotycznej kultury, poznać 
punkt widzenia człowieka żyjącego w zupełnie in-
nej rzeczywistości, przeczytać wiadomość (czasem 
bez zrozumienia ;) ) w obcym języku. Cudowna jest 
radość z tego, że gdzieś na drugim końcu świata 
ktoś specjalnie wybrał kartkę i napisał kilka ciepłych 
słów. I uśmiech, który pojawia się na twarzy po po-
liczeniu, ile kilometrów podróżowała widokówka. 
Czasem z takiej zwykłej ciekawości świata i tego, co 
inne, rodzi się coś więcej – dłuższa korespondencja, 
przyjaźń, a czasem nawet miłość! (Nie, to nie fikcja,  
prawdziwym dowodem na magiczną siłę kartek jest 
małżeństwo fińsko-australijskie, które poznało się 
właśnie poprzez postcrossing!) 

Po przeczytaniu tylu zachwytów nad tym orygi-
nalnym zajęciem, może Wam się wciąż wydawać, że 
to tylko zwykłe hobby, jak każde inne. Muszę Was 
wyprowadzić z błędu. Wszyscy doskonale wiemy, że 
wyobraźnia ludzka nie zna granic, a z niej rodzą się 
kreatywne pomysły. I tak właśnie ludzie na całym 
świecie „dostosowali” postcrossing do swoich po-
trzeb. Amerykanie uczą swoje dzieci podstaw geo-
grafii, przyklejając na ścianie otrzymane pocztówki 
na kształt mapy świata. Brazylijska szkoła dołączy-
ła do projektu, aby w ten sposób wspomóc swoich 
uczniów w praktycznej nauce angielskiego. W mu-
zeach powstają wystawy z wykorzystaniem pocztó-
wek z całego świata! 

Na szczęście zespół odpowiedzialny za prowa-
dzenie strony internetowej postcrossingu jest świa-
dom tego, że stworzył sieć komunikacyjną łączącą 
ludzi z całego świata i chętnie korzysta z popular-
ności swojego dzieła aby pomagać potrzebującym. 
Najczęściej celom dobroczynnym służą specjalnie 
przygotowywane happeningi – w ten sposób m.in. 
zbierano fundusze dla ofiar trzęsienia ziemi w Sy-
czuanie. Piękną inicjatywą był projekt LupusCros-
sing, polegający na wysyłaniu kartek z motylkami, 
które są symbolem chorujących na toczeń. Oczywi-
ście, docelowo kartki trafiły do pacjentów leczących 
się na tę chorobę. Liczba uczestników, którzy wzięli 
udział w tych akcjach, pokazuje światu, że postcros-
sing może być nie tylko zabawą, ale też sposobem 
niesienia pomocy.

Jeśli więc szukasz nowej okazji, aby dowiedzieć 
się czegoś o świecie lub chciałbyś nawiązać kontakt 
z kimś z zagranicy, postcrossing będzie idealnym 
sposobem do osiągnięcia celu. Dodatkowo, uśmiech 
przy każdej kartce wyjętej ze skrzynki gwarantowa-
ny. Cóż więcej można powiedzieć? Chyba tylko to, 
co mówią sobie wszyscy amatorzy pocztówek: 

Happy postcrossing!
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SYNDROM STUDENTA

Czyli „muszę ale nie mogę”

Jeżeli kolejne popołudnie, które miałeś poświę-
cić na naukę, skończyło się porządkami w domu lub 
oglądaniem ulubionego serialu, być może cierpisz 
na prokrastynację. Prokrastynacja to „patologiczna 
tendencja do nieustannego przekładania pewnych 
czynności na później, ujawniającą się w różnych 
dziedzinach życia”. Czym różni się od pospolitego 
lenistwa? Sęk tkwi w woli zrobienia czegoś. Leniowi 
po prostu się nie chce, a prokrastynator chce, ale 
nie może czegoś zrobić. Podjęcie działania uniemoż-
liwia mu poczucie niepokoju, brak wiary w siebie 
i utrata motywacji, zwłaszcza w obliczu większego 
wyzwania, jakim może być trudny egzamin czy pra-
ca dyplomowa. Dopiero od niedawna prokrastynacja 
uznawana jest za zaburzenie psychologiczne. Choć 
jest ona nazywana „syndromem studenta”, według 
psychologów jedynie 20% populacji studemtów 
cierpi na tę dysfunkcję. Możliwe więc, że godzin 
straconych na siedzenie przed komputerem nie mo-
żesz usprawiedliwiać prokrastynacją ;)

Źródeł prokrastynacji upatruje się w sytuacji 
w domu rodzinnym. Wysokie wymagania rodziców 
i budowanie przez nich obrazu świata jako pola nie-
ustającej rywalizacji mogą wykształcić u dziecka 
perfekcjonizm, a to właśnie perfekcjoniści najczę-
ściej są prokrastynatorami. Na to zaburzenie nara-
żone są także osoby z niską samooceną oraz osoby  
mające niestabilną sytuację rodzinną. Postawa zwle-
kająca, charakterystyczna dla prokrastynacji, może 
towarzyszyć depresji, ADHD czy fobii społecznej.

Jakie właściwie są objawy prokrastynacji? Pro-
krastynacja to odwlekanie. Jeżeli zamiast zabrać się 
do pracy, robisz sobie drzemkę, sprawdzasz pocz-
tę elektroniczną, porządkujesz biurko, temperu-
jesz wszystkie ołówki jakie posiadasz, robisz sobie 
herbatę, gapisz się przez okno, oglądasz telewizję, 
spisujesz listy rzeczy do zrobienia, śnisz na jawie… 
I tak w kółko. A przy tym masz problem z robieniem 
rzeczy do końca i czujesz się strasznie, nie mogąc 
czegoś zrobić – być może ten problem dotyczy także 
Ciebie. 

Rozpoznanie u siebie prokrastynacji to nie po-
wód, by rzucić książki w kąt i w poczuciu nieuchron-
nej porażki (bo czy da się walczyć z czymś, co nie 
jest zależne od nas?) oddać się ziemskim rozryw-

kom. Otóż za jedyną skuteczną metodę zwalczania 
prokrastynacji (lenistwa również!) uznawane jest po 
prostu zmuszanie się do pracy. Zbliżająca się wielki-
mi krokami sesja powinna to nieco ułatwić. W końcu 
co działa na brak motywacji lepiej niż bat nad gło-
wą? Niejeden student tuż przed sesją i w trakcie jej 
trwania jest w stanie przyswoić więcej wiedzy niż 
w ciągu całego semestru.

Co jednak zrobić, jeśli myśl o sesji oprócz lekkie-
go skoku adrenaliny, przyprawia Cię o kołatanie ser-
ca i powoduje niepokój? Grunt to motywacja i odpo-
wiednia taktyka, a najtrudniejszy jest ten pierwszy 
krok. Jak wziąć się do pracy i zacząć coś robić, radzą 
wszystkim leniom i prokastrynatorom internauci na 
forum prokrastynacja.foreo.pl.

Oto 10 etapów walki ze wszechogarniającą niemocą:

1. Pomyśl, że chcesz coś zrobić.
2. Zwizualizuj sobie, jak będziesz się czuł, gdy już 

uporasz się z zadaniem.
3. Wymyśl nagrodę, którą sam sobie dasz po ukoń-

czeniu zadania.
4. Znajdź w zadaniu coś, co Ci się podoba, co spra-

wi, że chcesz je wykonać.
5. Nie martw się o perfekcyjne wykonanie zadania 

– po prostu zacznij.
6. Sprowadź zadanie do najprostszej formy, nie 

usprawiedliwiaj się brakiem odpowiednich ma-
teriałów. Zacznij z tym, co masz.

7. Zacznij od razu – bez robienia herbaty, spraw-
dzania maili itp.

8. Ze swojego stanowiska pracy usuń wszystkie 
przedmioty, które mogą Cię rozpraszać. Jeżeli 
nie potrzebujesz komputera, wyłącz go. Pisząc 
pracę na komputerze, pozamykaj zbędne okna.

9. Umów się ze sobą, że zadanie wykonasz w 10 
minut. Nieważne, czy naprawdę tak będzie. 
Uwierz, że za chwilę będziesz miał to z głowy.

10. Uwierz w to, że uda Ci się pokonać własne ogra-
niczenia. Udowodnij sobie, że dasz radę.

Powodzenia! :)
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FELIETON

Polacy bez wątpienia do ponuraków nie należą. 
Najlepszym na to dowodem jest różnorodna tematy-
ka dowcipów, prężnie zmieniająca się na przestrzeni 
ostatnich lat. Śmialiśmy się już  prawie ze wszyst-
kich i wszystkiego, od  blondynek i teściowych (nie-
śmiertelne klasyki) po Chucka Norrisa, który mimo 
siedemdziesiątki na karku nadal potrafi trzasnąć ob-
rotowymi drzwiami. Ostatnio jednak na świeczniku 
pojawił się nowy cel: humaniści. 

Jeżeli ktoś z was jeszcze nie wie, z czego ma 
się w tym wypadku śmiać, oznacza to niechybnie, 
że jest na tyle niedzisiejszy i zacofany, że nie po-
trafi humanizmu należycie zdefiniować. W  głowach 
niektórych  krążą zapewne hasła zapamiętane jesz-
cze z lekcji polskiego i historii: o uznawaniu czło-
wieka najwyższą wartością, dylematach etycznych 
czy o tym, że wiele współczesnych prądów i postaw 
swoje korzenie ma właśnie w humanizmie. 

Z tym wszystkim niewiele wspólnego ma huma-
nista z dzisiejszych żartów, czyli bohater zbiorowy 
pod postacią wrzuconych do jednego wora studen-
tów takich kierunków jak europeistyka, socjologia, 
politologia czy dziennikarstwo. Wedle popularnej 
opinii ich wspólny znak rozpoznawczy to wyjątkowo 
marnie rysująca się przyszłość zawodowa. Za takim 
a nie innym postrzeganiem studentów kształcących 
się na kierunkach humanistycznych stoi spora ilość 
sondaży i badań oraz drugie tyle tekstów i reportaży 
pojawiających się w mediach. 

Wśród kierunków humanistycznych swoją reno-
mę zdołało utrzymać chyba tylko prawo, jako kie-
runek tyleż prestiżowy, co wymagający, oferujący 
przy tym pewne i jasno wytyczone ścieżki kariery 
dla swoich absolwentów. Jeżeli jednak, drogi huma-
nisto, nie masz szczęścia dzielić biurka z toną prze-
różnej maści kodeksów, to nie masz raczej też co 
liczyć na mir wśród znajomych ani na traktowanie 
swojego studiowania jako przedsionka do wielkiej 
kariery. Z tym stanem rzeczy trzeba się raczej po-
godzić. Taka specyfika dzisiejszych czasów i dzisiej-
szego rynku: pracodawcy znacznie chętniej sięgną 
po absolwentów kierunków ścisłych i technicznych, 
niż choćby po europeistę, nawet, jeśli uzbrojony jest 
w kilka zrobionych fakultetów. Na tym wątek doty-
czący charakterystyki dzisiejszego rynku pracy wolę  
definitywnie zakończyć  (zainteresowanych odsyłam 
do wydania Newsweeka nr 15/2011, gdzie temat 
omówiono znacznie bardziej szczegółowo), a wrócić 
do naszego skazanego na pożarcie humanisty. 

Humanisty, w którym zapał do studiowania top-

nieje z każdym żartem o czekającym angielskim 
zmywaku czy złośliwym komentarzem znajomego 
z politechniki. Choć może nie wszystko wygląda na-
prawdę tak pesymistycznie? Wbrew pozorom pozy-
tywem sytuacji dzisiejszych studentów kierunków 
humanistycznych jest właśnie fakt, że zawczasu 
są ostrzegani o panującej na rynku pracy sytuacji. 
Większość z nich nie wierzy już, tak jak jeszcze parę 
lat ich rówieśnicy, że „magister w kieszeni” otworzy 
drzwi do kariery, gdziekolwiek nie wysłali by swoje-
go cv. 

Tym sposobem dochodzimy do idealnego mo-
mentu, by powtórzyć starą i uniwersalną  zasadę, 
która zawsze powinna leżeć u podstaw snucia pla-
nów na swoją  zawodową przyszłość: trzeba mieć 
na siebie pomysł. Może on przyjść wcześniej bądź 
później, ale gdy już wpadnie nam w ręce, warto go 
zatrzymać i stopniowo obudowywać w zdobywane 
doświadczenie. Studenci dziennikarstwa nie liczą ra-
czej, że papierek świadczący o zakończeniu kształ-
cenia na ich wydziale da im wymarzony etat w re-
dakcji. Nadzieje pokładać będą raczej w odbytych 
wcześniej praktykach, zgromadzonym doświadcze-
niu oraz świeżych pomysłach i kreatywności. Euro-
peista zaś będzie znacznie bliżej pracy w unijnych 
instytucjach, jeśli będzie mógł się pochwalić wolon-
tariatem w którymś z ministerstw czy aktywnym 
udziałem w działalności swojego wydziału. 

Studia humanistyczne to nie, jak twierdzą nie-
którzy, wiedza czcza i niepraktyczna.. Ma ona stwa-
rzać dla studentów bazę, na której swoją kreatyw-
nością i zaradnością zbudować mogą dalsze kariery. 

Niesłabnące zainteresowanie studentów kierun-
kami humanistycznymi połączone z mocno dla nich 
nieprzyjaźnie nastawionym rynkiem pracy sprawia, 
że do wyuczonego zawodu dotrze wąska elita, ci 
najbardziej operatywni i najlepiej wykształceni. 

Na koniec zaś słówko do malkontentów: do ni-
czego nie doprowadzi  licytowanie się, czy dla rów-
nomiernego  rozwoju państwa ważniejsi są uzdol-
nieni humaniści czy absolwenci politechnik i innych 
uczelni technicznych. I ci i ci są potrzebni. By nie być 
gołosłownym można  tylko przypomnieć o tym, że 
trzy najważniejsze osoby w państwie to absolwen-
ci historii. A tonu życiu kulturalnemu i politycznemu 
Polski również nie nadają zastępy inżynierów.

PAWEŁ 
LEŚNIEWSKI
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HUMANIŚCI W ODWROCIE?
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!CE rozkręca Wielką Paradę Studentów 2011!!
14 maja (sobota) startujemy z Placu Zamkowego o godzinie 15.30
szczegóły na: www.facebook.com/samorzad.ce
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