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W dniach 20-21 maja odbyła się ogólno-
polska  konferencja  „Partnerstwo Wschod-
nie  wyzwaniem  dla  Polskiej  Prezydencji 
w  UE”,  zorganizowana  przez  Samorząd 
Studentów CE UW oraz Forum Europejskie 
CE. Wśród zaproszonych gości byli m.in. dr 
Jan Borkowski, Marek Cichocki, Grzegorz 
Kostrzewa-Zorbas i Vladimir Kiriyanov.

fot:  PAULINA KUR



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

Przedwakacyjne przekąski 

W  drugim  numerze  reaktywowanego  pisma!ce 
przygotowaliśmy  kilka  specjałów  mając  nadzieję,  że 
każdy z Was znajdzie dla siebie jakiś smakowity kąsek. 

Prezydencja Polski w Radzie UE zbliża się wielkimi 
krokami, więc oczywiście poświęcamy  jej  kilka stron. 
Joanna Skoczek, dyrektor Departamentu Koordynacji 
Przewodnictwa  Polski  w  Radzie  Unii  Europejskiej  w 
MSZ,  od  kuchni  przedstawiła  nam przygotowania  do 
polskiego  przewodnictwa.  Na  ruszt  ponownie  wzię-
liśmy  temat  zmian  społeczno-politycznych w Afryce  i 
na  Bliskim  Wschodzie.  Tym  razem  przyglądamy  się 
sytuacji  w  Syrii  oraz  reakcji  UE  na  rosnącą  liczbę 
imigrantów z tego rejonu. Na okładce zasygnalizowa-
liśmy kolejny poruszany przez nas temat, mianowicie 
20-lecie  istnienia  Centrum  Europejskiego.  Dr  Hanna 
Machińska, jedna z osób, które od początku były zaan-
gażowane w prace CE, opowiedziała nam o powsta-
waniu i ewolucji naszej  jednostki. Lato już za pasem, 
więc w menu zawarliśmy kilka propozycji na spędzenie 
wakacji. A jeżeli ktoś po wakacjach dołącza do grona 
erazmusowców, ma okazję przygotować się do wyjaz-
du czytając o doświadczeniach Marcina Sobali, który 
kilka miesięcy  spędził  na  uniwersytecie  w  Londynie. 
Ten numer doprawili dwaj felietoniści. Jeden przedsta-
wił nam (i uzasadnił:)) swoje stanowisko wobec głośnej 
ostatnio dyskusji o autonomii Śląska, a drugi zdradził, 
jak przeżył oblężenie Rzymu.

Wspomniane materiały to tylko rodzynki w cieście 
–  polecam  skosztowanie  całości!  Kolejny  numer  pi-
sma!ce oddamy w Wasze ręce dopiero w nowym roku 
akademickim, tymczasem nie pozostaje mi nic innego 
jak życzyć Wam udanych wakacji i miłej lektury – bon 
appétit!

Iga Kamocka

czerwiec 2011
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WIADOMOŚCI
KALENDARIUM 

Czarne chmury nad Strefą Schengen?

7 maja 

Europa świętuje Dzień Europy (przypada on 
9 maja, lecz świętowany był 7, w sobotę):

• Bruksela: dzień otwartych drzwi 
w siedzibach instytucji unijnych, 

• Warszawa: XII Parada Schumana i Mi-
asteczko Europejskie. 

26 kwietnia

Silvio Berlusconi i Nicolas Sarkozy 
wystosowują wspólny list do Komisji Eu-
ropejskiej i Rady Europejskiej z prośbą 
o “przeanalizowanie możliwości przywró-
cenia czasowych kontroli na granicach 
wewnętrznych” w sytuacjach wyjątkowych 
i o włączenie się UE w rozwiązanie problemu 
imigracji.

3 maja

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjmuje re-
zolucję, dzięki której Unia Europejska zy-
ska wyższy status w tym organie. Szefowa 
dyplomacji UE Catherine Ashton i Prze-
wodniczący Rady Europejskiej Herman Van 
Rompuy będą mieli prawo zabierania głosu, 
odpowiedzi oraz zgłaszania propozycji i po-
prawek tak jak mogą to robić państwa. 

Zmiany polityczne, które od początku tego roku zachodzą w Afryce Pół-
nocnej, spowodowały napływ imigrantów z tego obszaru do Europy. Głów-
nym celem tej wędrówki stały się państwa leżące nad basenem Morza Śród-
ziemnego, przede wszystkim Włochy i Francja. Z samej Tunezji, od czasu 
upadku prezydenta Zina el-Abidina Ben Alego w styczniu tego roku, do Włoch 
nielegalnie przybyło ponad 25 tys. imigrantów. O losy tych właśnie Tunezyj-
czyków powstał spór włosko-francuski. Rząd włoski, który prawdopodobnie 
nie chciał być sam obciążony problemem, bez konsultacji z UE przyznał im 
tymczasowe prawo pobytu w strefie Schengen. Wielu z nich zapowiedziało, 
że chce przedostać się do swoich rodzin, do Francji. Władze francuskie są 
zdania, że imigranci ci są nielegalni i powinni powrócić do Tunezji. Dlatego, 
powołując  się  na względy  bezpieczeństwa  państwa, wstrzymano  ruch  na 
granicy z Włochami. 

Kwestia imigrantów zbliżyła Francję i Włochy. Oba kraje 26 kwietnia wy-
stosowały  list  do Komisji Europejskiej  z  prośbą,  by  „rozważyła możliwość 
czasowego  przywracania  kontroli  na  wewnętrznych  granicach”.  Jest  to 
możliwe  na  podstawie  23  artykułu  kodeksu  granicznego Schengen,  który 
zawiera następujące postanowienie: „W przypadku poważnego zagrożenia 
porządku publicznego  lub bezpieczeństwa wewnętrznego Państwo Człon-
kowskie może wyjątkowo przywrócić kontrolę graniczną na swoich granicach 
wewnętrznych na czas ograniczony nie dłuższy niż 30 dni (…)”. Dotychczas 
skorzystano z tego zapisu sześciokrotnie – dwukrotnie podczas mistrzostw 
Europy w piłce nożnej i szczytów NATO oraz jednokrotnie podczas szczytu 
G8 i mistrzostw świata w piłce nożnej. 

Prośba Francji i Włoch dotyczy nie tylko samej możliwości przywrócenia 
kontroli granicznej, ale także doprecyzowania obecnych przepisów. Chodzi 
o uszczegółowienie tego, jakie sytuacje mieszczą się w granicach zabezpie-
czenia porządku publicznego, czy bezpieczeństwa państwa. Rzecznik KE, 
Olivier Bailly, powiedział: „Należy sprecyzować warunki, kiedy można stoso-
wać art. 23; teraz pole politycznej interpretacji  jest na tyle duże, że doszło 
do nieporozumienia między dwoma krajami”. Pomimo że obecnie większość 
państw UE jest przeciwko zmianie zapisów, temat ten będzie poruszony na 
szczycie UE 24 czerwca.

Media komentowały list Francji i Niemiec jako „koniec Schengen”, zaprze-
czenie zasady zaufania obowiązującej w UE. Także Yves Pascouau, ekspert 
European Policy Center (EPC), powiedział: „Jesteśmy w sytuacji, kiedy po 
raz pierwszy zasady Schengen (…) zostały tak bardzo zakwestionowane”. 

Czy  faktycznie  jest  się  czego  obawiać?  Przecież  artykuł  23  kodeksu 
granicznego Schengen istniał już wcześniej. Czy są inne propozycje rozwią-
zania problemu?

Czy przywrócenie  kontroli  na granicach nie  jest  tylko  środkiem doraź-
nym? Nie rozwiąże przecież problemu migracji, który wynika m.in. z różnicy 
w poziomie życia pomiędzy Europą a Afryką.

6 maja

KE przyznaje dodatkowe 85 mln euro po-
mocy dla okupowanego terytorium Pale-
styny.

6-7 maja

Czwarty Festiwal Funduszy Europejskich 
w Warszawie.

9 maja

UE wprowadza embargo na dostawy broni 
do Syrii.

12 maja 

Orzeczenie Trybunału UE – Litwa może 
odmówić zmiany pisowni nazwiska na 
polską, chyba że powoduje to “poważne 
niedogodności” dla zainteresowanych.

9-12 maja  

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego 
w Strasburgu; najważniejsze tematy po-
ruszane podczas sesji:

• polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, 
priorytety obrony oraz ocena doty-
chczasowej pracy Europejskiej Służby 
Działań Zewnętrznych,

• przywrócenie kontroli granicznych na 
obszarze Schengen,

• bezpieczeństwo jądrowe w Europie,
• dostęp Europejczyków do Internetu,
• nowe propozycje legislacyjne 

dotyczące klonowania i “nowej 
żywności”.

15 maja

Początek protestów w Hiszpanii przeciwko 
rekordowemu bezrobociu (ponad 20% Hisz-
panów jest bezrobotnych). Manifestanci 
zgłaszają również postulat zmiany prawa 
wyborczego.

16-18 maja

Europejski Kongres Gospodarczy w Katow-
icach (http://www.eec2011.eu/).

17 maja

Decyzja Rady UE o przyznaniu pomocy fi-
nansowej dla Portugalii w formie pożyczki.

15-18 maja  

Wizyta Hermana van Rompuya w Chinach.
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17 maja 

Włoch Mario Draghi uzyskał poparcie mini-
strów finansów państw UE na stanowisko 
prezesa EBC.

20 maja 

Spotkanie ministrów spraw zagranicznych 
państw Trójkąta Weimarskiego, podczas 
którego zostały poruszone m.in. takie te-
maty jak polityka obronna, relacje UE ze 
wschodnimi i południowymi sąsiadami oraz 
współpraca Polski, Francji i Niemiec pod-
czas polskiej prezydencji.

21 maja

Początek antyprezydenckich protestów 
w Tbilisi. 

21 maja

Zamknięcie przestrzeni powietrznej Islandii 
z powodu erupcji wulkanu Grimsvotn.

22 maja

UE nawiązuje formalne stosunki dyploma-
tyczne z libijską opozycją i otwiera przed-
stawicielstwo dyplomatyczne w Bengazi.

23 maja

UE zaostrza sankcje wobec Iranu i Syrii.

23 maja

Kraje Unii Europejskiej doszły do porozu-
mienia w sprawie trybu testów bezpieczeń-
stwa elektrowni jądrowych w UE.

26 maja

Ratko Mladić, dowódca serbskich wojsk 
z okresu wojny w byłej Jugosławii od wielu 
lat poszukiwany za zbrodnie wojenne (od-
powiedzilny m.in. za masakrę w Srebreni-
cy), zostaje zatrzymany.

6-9 czerwca

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego 
w Strasburgu; najważniejsze tematy poru-
szane podczas sesji: 

• rozszerzenie Strefy Schengen,
• epidemia E.coli,
• testy wytrzymałościowe europejskich 

elektorwni atomowych,
• eurowiniety,
• relacje handlowe UE z Kanadą,
• przyszły budżet UE.

22-23 czerwca 

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego 
w Brukseli.

24 czerwca 

Szczyt Rady Europejskiej.

4-7 lipca

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego 
w Strasburgu.

Perspektywa finansowa na lata 2014-2020 „niechcia-
nym darem dla polskiej prezydencji”

Komisarz  UE  ds.  budżetu  Janusz  Lewandowski  zapowiedział,  że  29 
czerwca przedstawi propozycje finansowe na lata 2014-2020. Polskę łączy 
z nową perspektywą finansową Unii nie tylko osoba komisarza ds. budże-
tu. Początek dyskusji nad wieloletnim budżetem unijnym przypada właśnie 
podczas polskiej prezydencji. Nasz kraj będzie musiał zapomnieć o swoich 
interesach narodowych, by odegrać  rolę bezstronnego moderatora w  toku 
pracy nad tym projektem.

Komisarz Lewandowski nazwał prace nad nim „niechcianym darem dla 
polskiej prezydencji”. Skąd to negatywne nastawienie? 

Odpowiedź na  to pytanie można było usłyszeć podczas debaty w Pol-
skim  Instytucie  Spraw  Międzynarodowych  na  temat  „Polska  prezydencja 
a nowe ramy finansowe UE 2014-2020”. Analityk PISM ds. gospodarczych 
w UE, Paweł Tokarski, zwrócił uwagę na to, że „negocjacje (ram finansowych 
– przyp. IK) zapowiadają się dosyć ciężko z uwagi na dużą rozbieżność in-
teresów państw członkowskich i dodatkowy kontekst tych negocjacji, którym 
jest trudna sytuacja fiskalna państw członkowskich”. Co może przysporzyć 
największych problemów? 

Kwestią sporną będzie sama wielkość budżetu. Płatnicy netto, co nie jest 
zaskakujące, opowiadają się za zmniejszeniem budżetu – wtedy także ich 
wpłaty byłyby mniejsze. Beneficjenci netto, m.in. Polska, optują za zwiększe-
niem wpłat – zwiększyłaby się również wielkość dotacji, co byłoby pomocne 
przy wychodzeniu  z  kryzysu  finansowego. Biorców netto wspierają  unijne 
instytucje.

Zagadnieniem problematycznym będą również środki własne Unii, które 
są źródłem finansowania działalności UE. Obecnie w ich skład wchodzą cła 
pobierane z importu od państw trzecich, opłaty rolne, wpływy z podatku VAT 
oraz składki uiszczane przez państwa członkowskie. W 2010 r. KE przed-
stawiła pomysły na nowe źródła finansowania działalności UE. Były to m.in.: 
unijny podatek VAT, sprzedaż uprawnień do emisji gazów, opodatkowanie 
rynków finansowych, podatek lotniczy, podatek energetyczny oraz podatek 
od osób prawnych (unijny CIT). Wokół tych propozycji będzie toczyła się dys-
kusja. Np. dla Polski kwestią problematyczną jest finansowanie działalności 
UE ze środków pozyskanych ze sprzedaży uprawnień do emisji gazów, po-
nieważ metoda ta nie jest związana z zamożnością kraju i mogłaby być dla 
naszego kraju zbyt dużym obciążeniem. 

Kłopotliwe w dyskusji mogą być też dwie dziedziny polityki UE, na któ-
re  przeznaczane  są  największe  nakłady: wspólna  polityka  rolna  i  polityka 
spójności. Polityka spójności w swoim obecnym kształcie nie ma zbyt wielu 
adwokatów wśród najsilniejszych państw członkowskich, które najwięcej do 
budżetu wpłacają. Np. Niemcy proponują, aby politykę spójności ograniczyć 
do najbardziej potrzebujących  regionów. Co więcej, polityka spójności po-
trzebuje reformy, ponieważ musi uwzględnić strategię Europa 2020, będącą 
odpowiedzią na kryzys finansowy. 

Twardym orzechem do zgryzienia będzie również rabat brytyjski. Paweł 
Tokarski zauważył, że „większość państw jest przeciwna dalszemu istnieniu 
tego rabatu uważając, że jego miejsce i uzasadnienie są nieaktualne”.

Prace  nad  nową  perspektywą  finansową  są  dużym  wyzwaniem  dla 
Polski, ale  równocześnie szansą na wykazanie się umiejętnościami nego-
cjacyjnymi. Podołanie temu zadaniu niewątpliwie pozytywnie wpłynęłoby na 
wizerunek naszego kraju na arenie międzynarodowej.

Wieloletnie ramy finansowe, nazywane również perspektywą finanso-
wą, mają zapewnić UE konsekwentną politykę w zakresie finansów. Są 
porozumieniem politycznym co do unijnych priorytetów finansowych. Peł-
nią ważną funkcję m.in., dlatego, że roczny budżet Unii musi być z nimi 
zgodny.  Perspektywa  finansowa  na  lata  2014-2020  będzie  już  piątym 
takim porozumieniem międzyinstytucjonalnym.

10 czerwca 

Komisja Europejska proponuje zakończenie 
negocjacji akcesyjnych z Chorwacją.

27 maja

Rada przyjmuje konkluzje w sprawie eu-
ropejskiego planu działań na rzecz admi-
nistracji elektronicznej na lata 2011-2015.
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Otwarcie nowej siedziby stałego przedstawi-
cielstwa RP przy UE z udziałem Donalda Tuska 
i José Manuela Barroso.

Konferencja prasowa, na której zaprezentow-
ano Program Kulturalny Polskiej Prezydencji 
w Radzie UE.

Rada Ministrów przyjęła „Program 6-miesięczny 
polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej 
w II połowie 2011 r.”. 

9 maja 

Spotkanie szefów rządów tria prezydencji – Pol-
ski, Danii i Cypru. Omówiono sytuację w Afryce 
Północnej i strategię negocjacji budżetu UE.

Premier prezentuje  logo polskiej prezydencji.

10 maja

23 maja 

24 maja

31 maja

W  te  wakacje  nadarza  się  niezwykła  okazja,  aby  zapoznać  się 
z bogactwem  i  różnorodnością kultury europejskiej. Jest nią Europej-
ski Kongres Kultury,  organizowany we Wrocławiu  jako najważniejsze 
wydarzenie  krajowego  programu  kulturalnego  związanego  z  polską 
prezydencją w Radzie Unii Europejskiej.

Tym, co wyróżnia EKK spośród podobnych inicjatyw, jest łączenie 
teorii z praktyką kulturalną. Organizatorzy postawili sobie ambitny cel: 
uczestnicy kongresu mają być kimś więcej niż obserwatorami kolejnych 
wydarzeń. Dzięki niezwykle bogatej ofercie przedstawień  teatralnych, 

Kulturalny początek 
prezydencji

Już wiemy, jakie wydarzenia kulturalne czekają nas 1 lipca, z okazji 
rozpoczęcia przez Polskę prezydencji. W Warszawie (na Placu Defilad, 
na Rynku Mariensztackim, na Rynku Nowego Miasta oraz w Elektrocie-
płowni Powiśle  i w Centrum Nauki Kopernik)  odbędą się  cztery  różne 
widowiska muzyczne.

Dla wielbicieli alternatywy, post rocka, jazzu oraz muzyki elektronicz-
nej  i  improwizowanej,  przygotowany będzie projekt  „TrzeciE Ucho” na 
obszarze Elektrociepłowni Powiśle i CNK. Od godziny 18 do 3 na scenie 
głównej koncertować będą zagraniczni twórcy, tacy jak Fred Frith, Mo-
use on Mars, The EX, na scenie zewnętrznej królować będą polscy di-
dżeje,  a pozostała przestrzeń zagospodarowana będzie przez polskich 
artystów dźwiękowych i wizualnych. Od godziny 3 w nocy – afterparty.

Mariensztat  zmieni  się  w  interdyscyplinarną  przestrzeń  dla  dzieci, 
łączącą naukę z muzyką, tańcem, teatrem, sztukami wizualnymi i multi-
mediami. Projekt „EUgeniusz” będzie dostępny dla najmłodszych od 12 
do 20. 

Również w południe zabrzmi „EUharmonia” na rynku Nowego Mia-
sta, zapraszając uczestników na „dziesięciogodzinną podróż muzyczną 
po Europie i kulturach mniejszości zamieszkujących Polskę w przeszło-
ści i dziś”.

Zwieńczeniem  dnia  i  zarazem  najważniejszym wydarzeniem  inau-
guracji prezydencji będzie widowisko muzyczne TU WARSZAWA, które 
odbędzie się na scenie głównej przy Placu Defilad. Kuba Wojewódzki, 
współautor tego projektu, powiedział, że „Mieliśmy ideę koncertu wolne-
go, bez granic między Polską a Europą. Koncertu, na którym nie będzie 
granic metrykalnych  i w  trakcie  którego godnie  połączymy  kulturę  po-
pularną z kulturą wysoką.” Pomysł  ten ma być zrealizowany na trzech 
scenach poprzez połączenie utworów muzyki klasycznej  i rozrywkowej 
w  wykonaniu  polskich  i  zagranicznych  artystów,  z  elementami  multi-
medialnymi  i  innymi  formami  artystycznymi.  Wieczór  zwieńczy  pokaz 
sztucznych ogni.

Huczna inauguracja prezydencji ma być początkiem obfitego w wy-
darzenia kulturalne półrocza. Dlaczego? Ponieważ kultura jest świetnym 
narzędziem do kształtowania pozytywnego wizerunku Polski  oraz spo-
sobem  promocji  naszego  kraju.  Spragnieni  kultury mogą  żałować,  że 
prezydencja w Radzie UE przypada tylko raz na 14 lat…

Europejski 
kongres 
kultury

Sztuka może być narzędziem spo-
łecznej zmiany

Huczna inauguracja prezyden-
cji ma być początkiem obfite-
go w wydarzenia kulturalne 
półrocza

Premier Donald Tusk spotyka się z liderami 
największych frakcji politycznych w Parla-
mencie Europejskim.

25-26 maja

Ruszył portal programu kulturalnego prezy-
dencji http://www.culture.pl.

31 maja

OFICJALNA INAUGURACJA POLSKIEJ PREZY-
DENCJI W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ

1 lipca

Udział Premiera RP w sesji plenarnej Parla-
mentu Europejskiego.

6 lipca

Nieformalne spotkanie ministrów ds. zdrowia 
w Sopocie.

5-6 lipca

Nieformalne spotkanie ministrów ds. zatrud-
nienia i polityki społecznej.

7-8 lipca

Wspólne posiedzenie Rady Ministrów RP 
z Komisją Europejską.

3 lipca

Nieformalna Rada ds. Środowiska (ENVI) 
w Sopocie.

11-12 lipca

Nieformalne spotkanie ministrów ds. rozwoju 
w Sopocie.

14-15 lipca

Nieformalna Rada Wymiaru Sprawiedliwości 
i Spraw Wewnętrznych (JHA) w Sopocie.

18-19 lipca
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występów  muzycznych,  projekcji  filmowych,  wystaw  i  projektów  inter-
dyscyplinarnych,  osoby,  które  przybędą na  kongres,  będą miały  okazję 
poczuć się współuczestnikami europejskiej kultury.

Jak  zapowiadają  organizatorzy,  motywem  przewodnim  EKK  będzie 
refleksja nad obecnym stanem i przyszłością kultury europejskiej. Punk-
tem wyjścia do rozważań jest książka Anny Zeidler-Janiszewskiej  i Zyg-
munta  Baumana  na  temat  ewolucji  kultury  cywilizacji  zachodniej,  która 
z inicjatywy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ukaże się przed 
kongresem. Profesor Bauman, wybitny socjolog i filozof, wygłosi wykład 
inauguracyjny. Ciekawych tematów nie zabraknie  jednak także podczas 
kolejnych dni. Na kongresie poruszane mają być kwestie związane z no-
wymi mediami (oraz ich wpływem na kulturę), rozpatrywane będą proble-
my związków kultury z polityką i ekonomią.

Organizatorzy krajowego programu kulturalnego polskiej prezydencji 
chcą pokazać, że sztuka może być narzędziem społecznej zmiany. Ten 
mechanizm nie zadziała jednak bez  ludzi, dlatego tak ważne jest, abyśmy 
byli w tych dniach we Wrocławiu. Dajmy się porwać kulturze – rejestracja 
na Europejski Kongres Kultury rusza już wkrótce!

Więcej informacji: www.culturecongress.eu

Chorwacja 
coraz bliżej 

Unii
Sceptyków prawdopodobnie zaskoczyła propozycja Komisji Europejskiej z 10 

czerwca, by zakończyć negocjacje akcesyjne z Chorwacją. Propozycję tę muszą 
jeszcze zatwierdzić wszystkie państwa UE. O planie zakończenia rozmów do koń-
ca czerwca mówiło się wiele, do tego celu dążył rząd chorwacki oraz prezydencja 
węgierska, jednak decyzja KE może zdumiewać. 

  Negocjacje akcesyjne Chorwacji  trwały od października 2005 roku, a 6 
czerwca  tego roku zamknięto 31. z 35  rozdziałów negocjacyjnych. Decyzja Ko-
misji oznacza, że brakujące cztery dopinane są na ostatni guzik. Wśród nich jest 
jeden  z  bardziej  kłopotliwych  rozdziałów,  dwudziesty  trzeci,  dotyczący  reformy 
sądownictwa  i praw podstawowych. Obejmuje on m.in. zagadnienie walki z ko-
rupcją, finansowanie partii politycznych, poszanowanie mniejszości i współpracy 
z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla byłej Jugosławii. Rozdział  ten  jest 
dla UE szczególnie ważny, ponieważ UE ma negatywne doświadczenia związane 
z  brakiem  odpowiednich  dostosowań w  tym  zakresie  w  Bułgarii  i  Rumunii.  Na 
przykład w Bułgarii zbyt małe przygotowanie do akcesji spowodowało niewystar-
czające dostosowanie pracy sądów i wzrost korupcji. 

  Chorwacja  dokonała  wielu  ważnych,  wymaganych  przez  UE  reform 
w sądownictwie. Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości, powiedziała: 
„nie wierzyłam przed  rokiem,  że Chorwatom uda  się  tak  szybko  spełnić  nasze 
postulaty. Zrobili naprawdę wielką robotę w reformie sądownictwa”. 

  Jednak  niektóre  państwa  UE  obawiają  się  nietrwałości  tych  zmian, 
zwracają uwagę na  to, że mogą być zmianami  jedynie na papierze. Sceptyków 
może pocieszać fakt, że Komisja zastrzegła, iż negocjacje w poszczególnych roz-
działach dobiegną końca dopiero, gdy Chorwacja rzeczywiście spełni określone 
kryteria. Mimo to państwa na pewno będą domagały się kontrolowania postępów 
prac we wdrażaniu przez Chorwację zobowiązań.

Jeżeli państwa członkowskie zgodzą się na zakończenie negocjacji, do podpi-
sania traktatu akcesyjnego mogłoby dojść jesienią, podczas polskiej prezydencji. 
Jego ratyfikacja zajęłaby ok. 18 miesięcy, więc Chorwacja mogłaby wejść do Unii 
najwcześniej w połowie 2013 roku. 

kulturalna prezydencja 
w
 w
arszaw

ie

•  Festiwal Mozartowski, 15 czerwca–26 
lipca, organizator: Warszawska Opera 
Kameralna.

•  Międzynarodowy Festiwal Sztuka Ulicy, 
1–5 lipca, organizator: Stowarzyszenie 
Scena 96.

•  Międzynarodowy Festiwal Sztuki Mimu, 
19–28 sierpnia, organizator: Teatr Na 
Woli.

•  Międzynarodowy Festiwal Muzyczny 
Chopin i jego Europa, 16 sierpnia–3 
września; organizator: Narodowy Instytut 
Fryderyka Chopina.

•  Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa 
Singera, 27 sierpnia–4 września, organi-
zator: Fundacja Shalom.

•  Plateaux Festival, 22–25 września, orga-
nizator: Fundacja Plateaux.

•  54. Międzynarodowy Festiwal Muzyki 
Współczesnej „Warszawska Jesień”, 
16–24 września, organizator: Związek 
Kompozytorów Polskich.

•  Międzynarodowy Festiwal Tańca Współ-
czesnego Ciało/Umysł, 17 września–2 
października, organizator: Fundacja 
Ciało Umysł.

•  Warszawski Festiwal Skrzyżowanie 
Kultur, 25 września–1 października, 
organizator: Stołeczna Estrada.

•  Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla 
Dzieci i Młodzieży „Korczak”, 3–8 paź-
dziernika, organizator: Polski Ośrodek 
Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ.

•  Warszawski Międzynarodowy Festiwal 
Filmowy, 7–16 października, organizator: 
Warszawska Fundacja Filmowa.

•  Spotkanie Teatrów Narodowych, 14 
października–31 listopada, organizator: 
Teatr Narodowy.

•  53 Międzynarodowy Festiwal Jazz Jam-
boree, październik–grudzień, organiza-
tor: Fundacja Jazz Jamboree.

•  Międzynarodowe Spotkania Sztuki Akcji 
Rozdroże, 17 października–8 listopada, 
organizator: Centrum Sztuki Współcze-
snej.

Komisja Europejska zapropo-
nowała zakończenie negocjacji 
z Chorwacją
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Daniel Cios: W Polsce będą miały 
miejsce nieformalne spotkania 
rady ministrów. Jaki cel mają takie 
spotkania, czym różnią się one od 
rad w Brukseli?

Joanna Skoczek:  Nieformalne  po-
siedzenia  Rady  Unii  Europejskiej 
w  różnych  jej  formacjach  to  istota 
tego, co przez 6 miesięcy dzieje się 
w  kraju  sprawującym  prezydencję. 
Założenie  jest  takie,  żeby  te  same 
osoby,  które  na  co  dzień  spotykają 
się  w  Brukseli  i  debatują  nad  unij-
nymi aktami prawnymi, miały okazję 
porozmawiać bardziej  strategicznie. 
Charakterystyczny  dla  tych  rad  jest 
ich  mniej  formalny  charakter.  Za-
zwyczaj  ministrowie  przyjeżdżają 
ze  swoimi  małżonkami,  jest  trochę 
spotkań  integracyjnych,  np.  uroczy-
sta  kolacja.  Czasem,  zależnie  od 
specyfiki danej rady, program pobytu 
zakłada również wizytę w specjalnie 
wybranym miejscu,  które  wiąże  się 
z  pracami  danej  rady,  czyli  przy-
kładowo  jeśli  mielibyśmy  ministrów 
właściwych  ds.  polityki  spójności, 
to  pewnie  chcielibyśmy  im pokazać 
jakąś  inwestycję  realizowaną  ze 
środków  unijnych.  Natomiast  naj-
ważniejsza  różnica  między  radami 
formalnymi i nieformalnymi jest taka, 
że  podczas  rad  nieformalnych  nie 
przyjmuje się dokumentów – nie ma 
debat nad aktami legislacyjnymi. Je-
żeli jest jakiś papier, który przygoto-

wuje prezydencja, to  jest to właśnie 
tzw.  non  paper,  czyli  dokument  nie 
mający formalnego charakteru. 

W czasie prezydencji odbywać się 
będą również spotkania Komitetu 
Stałych Przedstawicieli (CORE-
PER). Czy one też będą mieć cha-
rakter nieformalny?

Tak,  wszystkie  te  spotkania  niefor-
malne mają podobny charakter. Co-
reper Tripy, czyli spotkania wyjazdo-
we  stałych  przedstawicieli,  również 
w tej kategorii umieszczamy. Będzie-
my  gościć  w  Polsce Ambasadorów 
przy  Coreperze  2,  jak  i  zastępców 
przy  Coreperze  1,  Ambasadorów 
w  Komitecie  Politycznym  i  Bezpie-
czeństwa. Te spotkania również mają 
cel  integracyjny  dla  spotykających 
się oraz cel promocyjny dla kraju.

W Polsce przygotowania trwa-
ją już od 2007 roku. Jesteśmy 
w przededniu rozpoczęcia prezy-
dencji. Czy może Pani powiedzieć, 
co w czasie przygotowań sprawiło 
nam największe trudności?

Mam  nadzieję,  że  nie  jest  tak,  że 
najtrudniejszy  moment  jest  jeszcze 
wciąż przed nami. Jesteśmy niespeł-
na  6  tygodni  przed  objęciem  prze-
wodnictwa,  w  najbardziej  gorącym 
momencie.  To  właśnie  mówiły  nam 
wszystkie poprzednie prezydencje – 

to  jest  ten moment, kiedy dzieje się 
najwięcej. 

Cały  ten  proces  jest  pełen  wy-
zwań i  jest niezwykle ciekawym do-
świadczeniem dla administracji. 

Co  było  najtrudniejsze?  Myślę, 
że najtrudniejsze było  to, że Polska 
rozpoczęła  przygotowania  w  stanie 
niepewności  traktatowej.  Kiedy  my 
rozpoczynaliśmy  przygotowania 
jesienią  2007  roku,  podpisywany 
był  Traktat  Lizboński  i  nikt  nie  był 
w stanie przewidzieć, kiedy wejdzie 
w życie. Nie wiedzieliśmy  też,  jakie 
praktyczne  implikacje  może  mieć 
zmiana  traktatu  na  przygotowania. 
Z  jednej strony mówiło się, że  trak-
tat  wprowadza  ogromne  zmiany, 
a z drugiej, kiedy porównujemy nasz 
proces  przygotowań  i  proces  przy-
gotowań  państw,  które  sprawowały 
prezydencję  przed  Lizboną,  to  nie 
widać tak naprawdę dużych różnic. 

Trudne  były  szczególnie  te 
momenty,  kiedy  trzeba  było  zade-
cydować,  czy  Polska  będzie  miała 
jeden  ośrodek  konferencyjny  czy 
kilka,  albo  kiedy  kompletnie  zmie-
niała  się  koncepcja  działania.  Na 
przykład  kiedy  już  zaczęliśmy  re-
alizować  uzgodniony  plan,  nagle 
została  podjęta  polityczna  decyzja, 
że zmieniamy kierunek, albo że coś 
musimy zrobić zupełnie inaczej. I to 
w  momencie,  kiedy  np.  mamy  za 
sobą  już 3  lata prowadzenia analiz, 
przygotowywania  dokumentów,  ro-

Znajdujemy  się w  przeded-
niu  prezydencji.  O  stan 

przygotowań  Polski  posta-
nowiliśmy  zapytać  najlepiej 
zorientowaną  w  tej  sprawie 
osobę  –  Joannę  Skoczek, 
dyrektor  Departamentu  Koor-
dynacji  Przewodnictwa  Pol-
ski  w  Radzie  Unii  Europej-
skiej  w  Ministerstwie  Spraw 
Zagranicznych.
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bienia postępowań przetargowych... 
Ale pracujemy dla rządu, w związku 
z  tym wykonujemy  polecenia,  które 
są  nam  przekazywane.  Na  tym  też 
polega praca w administracji. 

Trzeba też pamiętać, że przygotowa-
nia  były  prowadzone  w  momencie, 
kiedy wybuchł  kryzys  ekonomiczny. 
Nie wiedzieliśmy,  jak Polska gospo-
darka na to zareaguje. Wiedzieliśmy 
natomiast,  że  budżet  prezydencji 
musimy zacieśnić tak bardzo jak tyl-
ko to możliwe. 

Na  pewno  trudnym momentem, 
albo raczej wyzwaniem, była lutowa 
decyzja o tym, że szczyt Partnerstwa 
Wschodniego  będzie  się  odbywał 
w  Warszawie.  To  było  wydarzenie, 
którego nie przewidywaliśmy. Oczy-
wiście  jesteśmy  przygotowani  na 
to, że prezydencja musi być zdolna 
zorganizować takie dodatkowe spo-
tkania, jednak szczyt o takiej randze 
wymaga dużo pracy.

Jak wygląda organizacja spotka-
nia na szczeblu ministrów? 

To  jest  dosyć  skomplikowany  pro-
ces,  ponieważ  dotyczy  aspektów 
i merytorycznych, i organizacyjnych.

Właśnie, czy Pani departament 
odpowiada tylko za przygotowa-
nie techniczno-logistyczne, czy 
również za merytoryczną część 
spotkania?

Nie,  jeżeli  chodzi  o  spotkania mini-
sterialne,  to za część merytoryczną 
odpowiada  każde  ministerstwo 
osobno.  Ministerstwa  są  odpowie-
dzialne za pracę w poszczególnych 
formacjach  Rady  UE  i  w  związku 
z tym same wiedzą najlepiej, co ma 
się na danej  radzie  znaleźć. To mi-
nistrowie jeżdżą na rady sektorowe, 
to ministrowie są przewodniczącymi 
polskiej delegacji i to oni będą prze-
wodniczyli obradom rady w tych po-
szczególnych konfiguracjach. 

Natomiast  wszyscy  ministrowie, 
jeżdżąc już od wielu lat na posiedze-
nia,  wiedzą,  kto  na  tym  spotkaniu 
powinien być – oprócz kolegów z in-
nych  państw  członkowskich  także 
Komisja  Europejska  oraz  przedsta-
wiciele  instytucji,  które  są właściwe 

dla  danego  obszaru  tematycznego, 
biorą udział w spotkaniu. 

W związku z tym, już gdy zaczę-
liśmy  tworzyć  kalendarz  spotkań, 
założyliśmy,  że każda  rada spotyka 
się  zazwyczaj  raz  w  miesiącu.  Za-
pytaliśmy  wszystkie  ministerstwa, 
jakie  są  ich  plany.  Zebraliśmy  to 
zapotrzebowanie,  następnie  trzeba 
je  było  rozłożyć  w  ciągu  roku  tak, 
żeby  nie  okazało  się,  że  wszystkie 
posiedzenia odbywają się w jednym 
miesiącu. I to się rzeczywiście udało, 
ale  także  dlatego,  że  bardzo wcze-
śnie  rozpoczęliśmy  ten  proces  i  że 
potrafiliśmy  dogadać  się  z  naszymi 
kolegami  z  innych  resortów. W  ten 
sposób wszystkie te posiedzenia są 
w miarę  płynnie  rozłożone  w  ciągu 
całej prezydencji. Najwięcej spotkań 
będzie w lipcu, we wrześniu i w paź-
dzierniku,  natomiast  w  listopadzie 
i w grudniu już trochę mniej. Dysku-
sja  ogólna,  strategiczna,  zazwyczaj 
poprzedza posiedzenia formalne. 

Ministrowie  musieli  powiedzieć, 
czy np. chcą mieć posiedzenie nie-
formalne  na  samym  początku  pre-
zydencji  i  później  np.  wykorzystać 
wnioski  z dyskusji w  toku zwykłego 
procedowania  w  Brukseli,  czy  np. 
chcą wprowadzić  jakiś nowy wątek. 
Wtedy  nie  są  zależni  od  dynamiki 
prac  nad  aktami  legislacyjnymi, 
w  związku  z  tym mogą  swoje  spo-
tkanie zrobić w listopadzie. 

Te ministerstwa,  które  zdecydo-
wały się za późno, były  już niestety 
skazane na to, że my wskażemy im 
możliwe terminy spotkań.

Jako Ministerstwo Spraw Zagra-
nicznych odpowiadamy za organiza-
cję  wszystkich  spotkań  centralnych 
–  wszystkich  rad  nieformalnych 
i  części  konferencji  ministerialnych. 
Dzięki temu mamy pełen obraz logi-
styki, np. wiemy, kiedy obiekt jest do-
stępny, kiedy będziemy dysponowali 
oficerami łącznikowymi, materiałami 
promocyjnymi,  kiedy  możemy  za-
pewnić  odpowiednie  zaplecze  ho-
telowe w danym miejscu albo kiedy 
jest natężenie spotkań. Co do zasa-
dy,  w  trakcie  prezydencji  właściwie 
codziennie odbywają się spotkania. 

Czym departament będzie 
się zajmował podczas samej 
prezydencji?

Podczas  samej  prezydencji  – 
wszystkie  ręce  na  pokład.  Zajmie-
my  się  przede wszystkim  logistyką, 
czyli  organizacją  spotkań.  Duża 
część  zespołu  będzie  przebywała 
w ośrodkach konferencyjnych, kolej-
no w Sopocie, Wrocławiu, Krakowie, 
Poznaniu  i  Warszawie,  na  spotka-
niach  ministerialnych.  Inni  będą 
w stolicy współpracować z minister-
stwami  i departamentami MSZ przy 
organizacji  spotkań  eksperckich, 
które  będą  miały  miejsce  właśnie 
w Warszawie. Część zespołu zajmie 
się informacją i promocją. Trzeba np. 
zadbać o obecność w mediach spo-
łecznościowych  i  wspierać  zespół, 
który zajmuje się oficjalnym portalem 
prezydencji. Będziemy także uczest-
niczyć w  różnych gremiach  koordy-
nacyjnych,  które  będą  decydowały 
o  tym,  jak  prezydencja  reaguje  na 
dane zdarzenia, np. kryzysowe. 

To,  co  się  kończy  z momentem 
rozpoczęcia prezydencji,  to zadania 
związane ze szkoleniami, przygoto-
waniem kadr. Jednak może się oka-
zać, że w sierpniu będziemy musieli 
przeprowadzić  jakieś  dodatkowe 
zamówienia  w  zakresie  logistyki. 
Lipiec  będzie  miesiącem,  kiedy 
sprawdzimy, czy wszystko sprawnie 
działa.  Sierpień  będzie  momentem 
oddechu od spotkań. Będzie można 
wtedy  nanieść  poprawki  organiza-
cyjne albo zapewnić jakieś dodatko-
we usługi na spotkania w kolejnych 
miesiącach. Będziemy więc mieli co 
robić.

Co jakiś czas w mediach pojawia-
ją się głosy opozycji, że Polska 
nie ma strategii na prezydencję, 
że brakuje konsultacji z partiami 
opozycyjnymi i z organizacjami 
pozarządowymi. 

Mogę  powiedzieć  bardziej  jako 
politolog  niż  jako  urzędnik,  że  taka 
jest  rola  opozycji,  żeby  krytykować 
rządzących,  a  rolą  rządzących  jest 
udowadniać, że krytykujący nie mają 
racji.  Byleby  było  to  konstruktywne 
i służyło dobru państwa, a nie  tylko 
biciu piany. 

Oczywiście możemy  podać  dłu-
gą  listę  spotkań  i  konsultacji,  które 
były przeprowadzone. Nasi ministro-
wie  są  do  dyspozycji  parlamentu, 
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zarówno  na  posiedzeniach  plenar-
nych  jak  i  poszczególnych  spotka-
niach  komisji  parlamentarnych.  Nie 
tylko ministrowie MSZ, ale wszyscy 
ministrowie  –  przecież  dla  komisji 
sektorowych  najciekawsze  jest  to, 
co  będzie  się  działo w  radach  sek-
torowych i co postanawiają poszcze-
gólne ministerstwa. 

Dysponujemy  dosyć  bogatą 
agendą  spotkań  Komisji  ds.  Unii 
Europejskiej, w której,  jak w każdej 
komisji,  są  reprezentowane wszyst-
kie  siły  parlamentarne.  Na  każde 
życzenie  opozycji  parlamentarnej 
czy  też  partii  rządzących,  większo-
ści  parlamentarnej,  ministrowie  są 
zobowiązani  przedstawić  bieżące 
informacje o stanie przygotowań do 
prezydencji. Takich spotkań było już 
kilka, np. przy okazji prezentowania 
przez Ministra Spraw Zagranicznych 
kierunków  polityki  zagranicznej  na 
2011 rok odbyła się długa debata do-
tycząca prezydencji, na której padło 
kilkadziesiąt  pytań.  Pamiętam  taką 
debatę parlamentarną, która została 
zwołana  ad  hoc  na  prośbę  posłów 
pod  koniec  listopada  ubiegłego 
roku.  Zdecydowano,  aby  ściągnąć 
ministra  Dowgielewicza  z  ważnego 
posiedzenia  w  Brukseli.  Ponieważ 
parlament jest ważną siłą i ma istot-
ną  rolę  w  procesie  decyzyjnym,  to 
minister Dowgielewicz spakował się 
i przyleciał do Warszawy. Na sali ple-
narnej czekało na niego 9 posłów…

Wielokrotnie  także  minister 
spotykał  się  z  posłami  z  prezydium 
Komisji  ds.  Unii  Europejskiej,  czy 
przedstawicielami  innych  komisji. 
Myślę, że możliwości do konsultacji 
było bardzo wiele, natomiast pewnie 
opozycja  i  ci,  którzy  krytykują  brak 
konsultacji,  powinni  sobie  odpowie-
dzieć  na  pytanie,  czy  skorzystali 
z tych możliwości. My staraliśmy się 
stworzyć jak najwięcej takich okazji. 

Ponadto,  jeśli  chodzi  o  konsul-
tacje  społeczne,  to  myślę,  że  nie 
ma  takiego niedosytu, ponieważ od 
2008 roku nieustająco konsultujemy 
się z organizacjami pozarządowymi, 
z think tankami. Regularnie minister 
Dowgielewicz,  jako  pełnomocnik 
rządu,  spotyka  się  z  większymi 
i  mniejszymi  grupami.  W  ubiegłym 
roku  w  kancelarii  premiera  została 
zorganizowana  ogromna  konfe-
rencja  programowa  z  udziałem  or-
ganizacji  pozarządowych.  Odbyła 

się  duża  sesja  oraz  „podstoliki”  po-
święcone poszczególnym obszarom 
priorytetowym. 

Prowadzimy  cały  czas  rozmaite 
działania, które służą również temu, 
żeby  usłyszeć  od  organizacji  spo-
łecznych,  co  ich  zdaniem  jeszcze 
powinno być zrobione. 

Sama  również  regularnie  spo-
tykam się  z  przedstawicielami  think 
tanków i organizacji pozarządowych, 
jeśli tylko jest taka ich wola. Był cały 
projekt  grantowy  dla  organizacji 
pozarządowych  na  informowanie 
o  prezydencji. W  tej  dziedzinie  jest 
ogromne zainteresowanie  i zaanga-
żowanie  ze  strony  licznych  organi-
zacji pozarządowych, które się spe-
cjalizują w działalności edukacyjnej, 
informacyjnej na temat prezydencji. 

Wspólnie z portalem ngo.pl pro-
wadzimy  taką zakładkę, która służy 
informowaniu organizacji. Co więcej, 
mamy  też  takie  narzędzie,  które 
wymyśliliśmy  jako  pierwszy  kraj 
przygotowujący  się  do  prezydencji, 
czyli  stronę  internetową  przygoto-
wań,  prezydencjaue.gov.pl.  Działa 
od lutego 2009 roku, zamieszczamy 
na niej bieżące informacje np. o tym, 
jak  się można włączyć w  przygoto-
wania.  W  tej  chwili  odnotowujemy 
ponad  200  tys.  wejść  miesięcznie 
na  tę  stronę,  więc  chyba  rzeczywi-
ście  stała  się  ona  dobrym  kanałem 
informacyjnym.  Co  więcej,  strona 
automatycznie przekształci się w ofi-
cjalny portal prezydencji. 

Regularnie  spotykamy się  także 
z  zespołem  ds.  europejskich  przy 
komisji  trójstronnej,  z  inicjatywy mi-
nisterstwa  pracy.  Muszę  przyznać, 
że zainteresowanie ze strony społe-
czeństwa obywatelskiego, organiza-
cji, przerosło nasze oczekiwania.

Zawsze  jest  tak,  że  można  by-
łoby zrobić  jeszcze więcej.  Jeszcze 
więcej się spotykać i  jeszcze więcej 
się  konsultować. Obecne  rozwiąza-
nie wydaje się optymalne. 

Jaką rolę podczas prezydencji 
będzie odgrywało Stałe Przedsta-
wicielstwo w Brukseli? 

No  i  znowu  odzywając  się  jako 
politolog,  ale  z  pewnym  doświad-
czeniem  administracyjnym,  muszę 
powiedzieć  to,  co  zawsze  mówię, 
odpowiadając na to pytanie. Podział 
na prezydencją krajową i brukselską 

jest  wymysłem  uniwersyteckim.  To 
jest  pewna  koncepcja,  która  nigdy 
nie  zaistniała  w  praktyce.  Oczywi-
ście są państwa, szczególnie mniej-
sze państwa Unii Europejskiej, które 
przekazują  rozmaite  kompetencje 
decyzyjne  w  trakcie  prezydencji 
do  Stałego  Przedstawicielstwa  ze 
względu na wydolność administracji. 
Są państwa,  zazwyczaj  te większe, 
które mają dość silnie zdefiniowane 
interesy  i  nawet  jako  prezydencja 
wolą działać z pozycji stolicy. Nato-
miast  myślę,  że  po  Traktacie  z  Li-
zbony trzeba jeszcze raz tę typologię 
zrewidować.  Idąc  dalej  w  typologię 
politologiczną,  my  zdecydowaliśmy 
się  na  rozwiązanie,  można  powie-
dzieć,  mieszane.  Model  mieszany 
również  wynika  z  tego,  że  prezy-
dencja  w  ujęciu  traktatowym  też 
ma  charakter  mieszany.  Jest  wiele 
różnych  podmiotów,  które  biorą 
udział  w  sprawowaniu  prezydencji. 
My mamy większą część przewodni-
czących grup  roboczych w Brukseli 
w Stałym Przedstawicielstwie. To są 
bądź  osoby,  które  są  tam  na  stałe, 
bądź też osoby, które pojechały tam 
w  ramach  tak  zwanego  wzmocnie-
nia,  czyli  zostały  przez  swoje  mi-
nisterstwa  oddelegowane  na  czas 
prezydencji,  by  stamtąd  prowadzić 
grupy robocze. 

Założenie  było  takie:  jeżeli  są 
ważne obszary priorytetowe i planu-
jemy  dużo  spotkań  danej  grupy  ro-
boczej, to lepiej, by przewodniczący 
był w Brukseli. Jeśli natomiast posie-
dzenia  są dwa  razy w  ciągu prezy-
dencji,  to  oczywiście  nie ma  sensu 
takiej osoby przesuwać do Brukseli, 
tylko prezydencja może przewodzić 
grupie roboczej z Warszawy.

Stałe  Przedstawicielstwo  odgry-
wa  rolę  kluczową dla  każdej  prezy-
dencji i nie można o tym oczywiście 
zapominać. Nasz Stały Przedstawi-
ciel  i  jego  zastępcy  są  na  bieżąco 
w  kontakcie  z Komitetem ds. Euro-
pejskich,  MSZ  i  z  poszczególnymi 
ministerstwami.  Co  tydzień  są  spo-
tkania w gronie kilkorga dyrektorów 
zajmujących  się  sprawami  europej-
skimi pod przewodnictwem Mikołaja 
Dowgielewicza ze Stałym Przedsta-
wicielem  – Ambasadorem przy UE, 
jego zastępcami  i  innymi członkami 
jego zespołu odbywające się w  for-
mie telekonferencji. To są spotkania, 
które  służą  przepływowi  informacji 

10



i  koordynacji.  Stały  Przedstawiciel 
ma  pewien  margines  elastyczności 
co do działań, co do podejmowania 
decyzji, bo to on i  jego zespół mają 
najlepsze  rozeznanie  w  tym,  co  na 
bieżąco dzieje się w Brukseli. Nato-
miast główne kierunki zawsze będą 
wytyczane w stolicy. 

Taki  mechanizm  koordynacji  na 
linii Bruksela-Warszawa przewidzia-
ny  jest  także  na  okres  prezydencji. 
Natomiast  zdajemy  sobie  sprawę, 
że  dla  codziennego  zarządzania 
sprawami  prezydencji  nie  można 
sobie pozwolić na mikrozarządzanie 
z  Warszawy.  Potrzebne  jest  zarzą-
dzanie z Brukseli  i  to właśnie Stałe 
Przedstawicielstwo jest dla instytucji 
europejskich głównym punktem kon-
taktowym.  Przedstawicielstwo  musi 
być wyposażone w odpowiednie  in-
strukcje i moce decyzyjne, żeby wte-
dy,  kiedy  instrukcja się kończy albo 
nie obejmuje jakiegoś obszaru, móc 
z pełnym przekonaniem przedstawić 
stanowisko  Polski  jako  prezydencji. 
Jest przyjęte, że  jeżeli Stałe Przed-
stawicielstwo  coś  mówi,  to  jest  to 
stanowisko  prezydencji,  stanowisko 
skonsultowane. 

Myślę,  że  te  7  lat  doświad-
czenia  w  codziennej  pracy  na  linii 
Warszawa-Bruksela  pokazuje,  że 
współpraca  wychodzi  sprawnie. 
Koledzy z Brukseli wiedzą, w jakich 
obszarach działają i w jakich obsza-
rach mogą podejmować decyzje na 
podstawie  pewnych  ogólnych  wy-
tycznych  i  kierunków,  które  zostały 
przyjęte w Warszawie. 

Mam nadzieję, że pokazałam, że 
nasz model ma charakter mieszany. 
Ale  znowu  trzeba  pamiętać,  że  np. 
w  Parlamencie  Europejskim  musi 
być przedstawiciel ze stolicy. Posło-
wie do PE oczekują tego, że na każ-
dym  posiedzeniu  i  na  posiedzeniu 
komisji,  dla  nich  partnerem  będzie 
minister sektorowy albo w ostatecz-
ności  wiceminister  odpowiedzialny 
za  sprawy  europejskie,  czy  taki 
minister, który będzie w stanie zrefe-
rować daną kwestię i wejść w dialog 
z  daną  komisją  parlamentarną  na 
temat bieżących działań. 

Stałe Przedstawicielstwo będzie 
mieć  niezwykle  ważne  zadanie, 
ponieważ na pewno będą  sytuacje, 
gdy będzie musiało działać ad hoc, 
podejmować  decyzje,  w  dużej  czę-
ści  w  konsultacji  z  Warszawą,  ale 

w jakimś zakresie bazując na swojej 
wiedzy i doświadczeniu.

90% spraw, którymi zajmuje się 
prezydencja, to zaplanowane 
wcześniej działania, 5% to na-
sze własne inicjatywy, pozostałe 
5% to sytuacje nieprzewidziane, 
kryzysowe. Przy tych ostatnich 
Polska musi udowodnić, że po-
trafi sprawnie zareagować. Takim 
wyzwaniem może być sytuacja 
w Afryce Północnej. Mimo że 
to podczas węgierskiego prze-
wodnictwa sprawa wybuchła, to 
jednak reperkusje będą miały 
niemały wpływ na drugie półro-
cze. Polska prezydencja będzie 
oceniana m.in. przez pryzmat 
umiejętności radzenia sobie z tym 
problemem. Co należy zrobić, by 
pokazać, że możemy być liderem 
również w tym obszarze? 

Sytuacja  w Afryce  jest  dla  nas  du-
żym  wyzwaniem,  jednak  sprawy 
związane  z  demokratyzacją w Afry-
ce  Północnej,  z  rewolucjami  i  ich 
pokłosiem  już  bardziej  wchodzą  do 
tych  90%.  Dla  nas  ta  sytuacja  nie 
jest  zaskoczeniem,  czyli  jest  już 
częścią  agendy.  Kwestia  ta  została 
już  także  wprowadzona  na  agendę 
europejską. 

Polska  jest  postrzegana  jako 
adwokat  spraw  wschodnich,  więc 
szczególnie ważne jest, aby w okre-
sie  prezydencji  udowodnić,  że  nie 
jesteśmy ślepi na jedno oko. Musimy 
pokazać,  że  dobrze  rozumiemy  za-
danie  prezydencji,  które  polega  na 
tym,  aby  dostrzegać  wszystko,  co 
dzieje się w sąsiedztwie UE. Myślę, 
że  jesteśmy  do  tego  gotowi.  Już 
podjęliśmy pewne działania. 

Są  zaplanowane  spotkania  do-
tyczące  procesu  demokratyzacji. 
Zaraz  po  tym,  jak  rewolucje w  kra-
jach  Afryki  się  rozpoczęły,  Polska 
odnowiła  ideę  instrumentu na  rzecz 
demokratyzacji w sąsiedztwie euro-
pejskim bez wskazywania,  że doty-
czy  to  tylko  tego  jednego  regionu. 
W  tej  chwili  zaplanowane  jest  kilka 
spotkań, których rzeczywiście w po-
przednim  roku nie byliśmy w stanie 
przewidzieć.

Planujemy  działania  w  konsul-
tacji  z  Europejską  Służbą  Działań 
Zewnętrznych  i  z  Wysokim  Przed-
stawicielem  Unii  ds.  Zagranicznych 

i  Polityki  Bezpieczeństwa.  Trzeba 
pamiętać, że działania w odniesieniu 
do krajów trzecich, zgodnie z trakta-
tem z Lizbony, są domeną Wysokiej 
Przedstawiciel.  Państwa  członkow-
skie mają  tutaj pełnić  rolę wspoma-
gającą  i  wszelkie  inicjatywy  muszą 
być konsultowane z lady Ashton. Tak 
się działo np. w ubiegłym  tygodniu, 
kiedy  pan  Minister  Sikorski  wybrał 
się z nieoczekiwaną wizytą do Ben-
ghazi. Była to wizyta skonsultowana 
z lady Ashton. Uzgodniono, w jakich 
obszarach  polska  prezydencja,  czy 
też przyszła polska prezydencja, bę-
dzie mogła działać. 

Myślę  też,  że Polska  jest wiary-
godna w formułowaniu pewnej oferty 
pomocowej dla krajów Afryki Północ-
nej i wszystkich krajów transformacji, 
ponieważ  dobrze  pamiętamy  naszą 
transformację. Nawet  jeśli  nie moż-
na  stawiać  znaku  równości  między 
obecnymi  przemianami  a  naszą 
transformacją,  to mniej więcej rozu-
miemy, co się dzieje w kraju, w któ-
rym  następuje  zmiana  systemu, 
który  musi  się  na  nowo  przyjrzeć 
swojemu  systemowi  zarządzania 
gospodarczego,  urządzenia  admi-
nistracji.  A  w  kwestiach  takich  jak 
np.  zmiany  w  sądownictwie,  policji, 
wymiarze  sprawiedliwości,  mamy 
doświadczenie,  którym możemy się 
podzielić.

Chcemy  działać  nie  tylko  jako 
prezydencja,  ale  także  jako  jedno 
z państw członkowskich, które może 
zaoferować  pomoc.  Podkreślamy 
w rozmowach z partnerami europej-
skimi, że chcemy tutaj działać dwu-
torowo dla jednego celu. 

Misje, które już się odbyły w Tu-
nezji  i w Egipcie  pokazują,  że  tego 
typu działania są odbierane dobrze, 
zwłaszcza  jeśli  ich  inicjatorami  są 
kraje o podobnych doświadczeniach.

Może łatwiej jest nam, mimo gor-
szego  przygotowania  infrastruktu-
ralnego,  logistycznego  czy  czasem 
nawet  analitycznego,  zasugerować 
praktyczne  rozwiązania  niż  krajom, 
które nie przechodziły przez proces 
transformacji  demokratycznej.  My-
ślę,  że  to  będzie  duży  atut  polskiej 
prezydencji,  który  może  wzbogacić 
ofertę pomocy dla Afryki.

Dziękuję za rozmowę.
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WIELKI EUROPEJSKI MUR

W sytuacji, kiedy liczba imigran-
tów  przybyłych  z  Afryki  Północnej 
–  głównie  z  ogarniętej  rewolucją 
Libii – na włoską wyspę Lampedusa 
przekroczyła 15 tysięcy, jakakolwiek 
dyskusja  na  temat  złagodzenia  po-
lityki  imigracyjnej  Unii  Europejskiej 
wydaje  się  niemożliwa.  Jak  poka-
zują  reakcje  przywódców  państw 
– szczególnie Francji i Włoch – dys-
kusja zmierza do jeszcze większego 
zamknięcia  się  UE  na  napływy  mi-
gracyjne  z  państw  sąsiednich.  Czy 
to  jednak właściwa  tendencja? Czy 
obecna sytuacja nie  jest kompromi-
tacją realizowania z uporem polityki 
zwiększania  kontroli  na  granicach 
i odsyłania migrantów do ich krajów 
macierzystych?

Frontex – twierdza na froncie

Najlepszym  symbolem  działań 
Unii Europejskiej w obszarze polityki 
imigracyjnej jest utworzony na mocy 
rozporządzenia  Rady  Frontex  (Eu-
ropejska  Agencja  ds.  Zarządzania 
Współpracą  Operacyjną  na  Grani-
cach  Zewnętrznych  Państw  Człon-
kowskich UE), który rozpoczął swoją 
działalność  w  październiku  2005 
roku.  Agencja  uszczelnia  granice, 
doskonali  nadzór  techniczny  (po-
wietrzny, morski  i  lądowy), wyłapuje 
imigrantów, gromadzi ich w obozach 
i deportuje. Zadania i operacje Fron-

texu wyraźnie obnażają politykę imi-
gracyjną UE, która sprowadza się do 
maksymalizacji  przywilejów  „strefy 
dobrobytu”, która korzysta z otwarto-
ści  rynków  i  wolności  transgranicz-
nych  przepływów  finansowych  przy 
równoczesnym  przeprowadzaniu 
ostrych kontroli przepływu ludności z  
krajów trzecich.

O  agencji  Frontex  nie mówi  się 
wiele.  Pomimo  że  jest  to  jedyna 
agencja unijna, której siedziba znaj-
duje  się w Polsce,  informacji  o  niej 
trudno  doszukać  się  w  krajowych 
mediach. Nie lepiej sytuacja wygląda 
w pozostałych państwach członkow-
skich – przeciętny obywatel Unii nie 
wie czym jest Frontex i jakie są jego 
zadania. Czy atmosfera tajemniczo-
ści,  która  spowija  nowoczesny wie-
żowiec przy Rondzie ONZ (siedzibę 
Agencji) jest zupełnie przypadkowa?

Czego oczy nie widzą…

Frontex  nie  szuka  medialnego 
rozgłosu. Na swojej stronie publikuje 
jedynie lakoniczne raporty – dostęp-
ne wyłącznie w języku angielskim – 
które nijak nie spełniają standardów 
polityki  informacyjnej  typowej  dla 
instytucji  unijnych.  O  działaniach 
i  operacjach  agencji  informują 
głównie  media  alternatywne  oraz 
organizacje  społeczne  zajmujące 

się udzielaniem pomocy uchodźcom 
i  imigrantom. Główne  stacje  telewi-
zyjne i wydawcy prasowi wydają się 
niezainteresowani tym tematem. Na 
konferencję prasową zorganizowaną 
pod siedzibą Frontexu  z okazji mię-
dzynarodowego  protestu  przeciwko 
unijnej  polityce  imigracyjnej,  który 
miał miejsce w czerwcu 2008  roku, 
nie  przyszedł  żaden  dziennikarz  – 
tymczasem dane dotyczące skutków 
działania  Frontexu  przyprawiają 
o zawrót głowy!

 
Według  szacunków  organiza-

cji  międzynarodowych  takich  jak: 
Amnesty  International,  Save  The 
Children i Médecins Sans Frontières, 
w 2008 roku na granicach lądowych 
i morskich Unii  Europejskiej  śmierć 
poniosło  ponad  półtora  tysiąca 
osób,  a  w  2009  roku,  w  wyniku 
zaostrzonych  kontroli  granicznych 
w Hiszpanii, liczba ta wzrosła o 80%! 
W wyniku zmian hiszpańskiej polityki 
imigracyjnej  uchodźcy  zostali  zmu-
szeni  do  częściowej    zmiany  tras 
migracji  –  najważniejszym punktem 
łączącym Afrykę z Europą w tej czę-
ści  Morza  Śródziemnego  stała  się 
włoska wyspa Lampedusa.

Należy  podkreślić,  iż  dotych-
czasowa  polityka  imigracyjna  Unii 
Europejskiej skupia się na eliminacji 
zjawiska  masowych  migracji,  nie 

O agencji Frontex nie mówi się 
wiele. Pomimo że jest to jedyna 
agencja unijna, której siedziba 

znajduje się w Polsce, informacji 
o niej trudno doszukać się w kra-

jowych mediach. Czy atmosfera 
tajemniczości, która spowija no-

woczesny wieżowiec przy Rondzie 
ONZ (siedzibę Agencji) jest zupeł-

nie przypadkowa?
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zwraca zaś większej uwagi na przy-
czyny  leżące  u  podłoża  problemu. 
Wzmacnianie  granic  i  podejmowa-
nie  radykalnych  środków  prewencji 
nie  zmniejsza  determinacji  uchodź-
ców  i  migrantów,  którzy  są  gotowi 
zaryzykować  zdrowie,  a  nawet 
życie  dla  sforsowania  coraz  lepiej 
strzeżonych  granic.  Aby  uniknąć 
patroli,  uchodźcy wybierają  dłuższe 
i  bardziej  niebezpieczne  trasy,  aby 
uniknąć  radarów,  podejmują  ryzyko 
i wsiadają na coraz mniejsze łodzie. 
Dobry przykład takiego mechanizmu 
stanowi  sytuacja  w Melilli,  hiszpań-
skiej enklawie w Maroku.

Doprowadzeni do ostateczności

Odpowiedzią  Hiszpanii  na  ro-
snącą  liczbę  imigrantów  przedo-
stających się do Melilli, a następnie 
ubiegających się o azyl w  tym pań-
stwie, była budowa nowej, wysokiej 
na  6  metrów  zapory  finansowanej 
częściowo  ze  środków  Unii  Euro-
pejskiej.  W  wyniku  inwestycji  od 
strony  lądowej  Melillę  chronią  trzy 
sześciometrowe zapory zwieńczone 
czujnikami  ruchu,  kamerami  i  wie-
życzkami  strażniczymi,  granica  jest 
także  nieustannie  monitorowana 
przez  samochody  i  helikoptery.  Nie 
osłabiło  to  determinacji  imigrantów. 
Niektórzy,  mimo  tak  wielu  prze-
szkód,  nie  zaprzestali  prób  przedo-
stania  się  do  Melilli  drogą  lądową. 
Najtragiczniejszej  nocy,  w  czerwcu 
2006 roku, od kul zginęło tam trzech 
Afrykańczyków  a  dwunastu  zostało 
rannych.  Inni  upatrują  swej  nadziei 
w  przedostaniu  się  drogą  morską 
–  na  skuterach,  w  niewielkich  ło-
dziach, a bardzo często także wpław 
–  wyposażeni  jedynie  w  kamizelkę 
ratunkową.  Przejmujące  i  dobitne 
dowody  ich  determinacji  stanowią 
ciała znajdowane każdego  tygodnia 
na niewielkim skrawku nadbrzeża… 
Jak  taki  stan  rzeczy ma  się  do  eu-
ropejskich ideałów? Czy cel – jakim 
jest  ochrona  bezpieczeństwa  oby-
wateli  UE  –  uświęca  także  środki 
doprowadzające  ludzi  do  ostatecz-
ności,  w  której  są  gotowi  ponieść 
każde ryzyko?

Ciekawie  na  to  zjawisko  patrzy 
Zygmunt Bauman, wybitny socjolog 

i filozof. Dla opisania sytuacji współ-
czesnych  uchodźców  i  migrantów 
ekonomicznych  używa  on metafory 
„ludzkich  odpadów”  –  istot  nigdzie 
i  przez  nikogo  niechcianych,  wy-
rzucanych  z  własnych  ziem  przez 
wojny, kataklizmy, bezrobocie i głód. 
Ci nieszczęśnicy, pozbawieni jakich-
kolwiek  perspektyw  w  kraju  macie-
rzystym  nie  mają  nigdzie  swojego 
miejsca  –  zewsząd  są  odpychani 
i wypędzani. Jak przeciw oddziałom 
wojowniczych  Hunów,  dla  ochrony 
przed  ich napływem wznosi  się po-
tężne zasieki  i mury. Przeprowadza 
się  inwestycje  w  nowe  samoloty 
i  łodzie  patrolujące,  dozbraja  straż 
graniczną.  Kiedy  zostają  złapa-
ni  –  trafiają  do  kraju  tranzytowego 
–  tam  również  nikt  ich  nie  chce. 
W  obozach,  pod  ścisłą  kontrolą, 
w  warunkach  urągających  godno-

ści  człowieka,  czekają  na  „powrót”. 
Tym  słowem  posługuje  się  Frontex 
określając  przymusowe  deportacje 
(nierzadko  sprzeczne  z  Konwencją 
Genewską), zaś w swoich raportach 
posługując  się  tym  eufemizmem 
wskazuje  liczbę  imigrantów  odesła-
nych do obszarów biedy, prześlado-
wań i beznadziejności. 

Quo vadis, Europo?

  Celem tego artykułu nie jest 
puste moralizatorstwo, emanowanie 
śmiercią, ani gra na emocjach. Unia 
Europejska  dla  zapewnienia  bez-
pieczeństwa  mieszkańcom  państw 
członkowskich  ma  prawo  decydo-
wać  kogo  i  pod  jakimi  warunkami 
przepuszcza  przez  swoje  granice 
zewnętrzne.  Wiadomo  też,  że  nie 
zbawi  całego świata od biedy,  ubó-
stwa i wojen.

Nie  sposób  odmówić  racji  tym, 
którzy  zauważają,  iż  spora  część 

imigrantów  podłącza  się  do  grup 
uciekających  przed  wojnami  i  ka-
taklizmami  wyłącznie  w  celach 
zarobkowych,  skuszona  socjalnymi 
wygodami  Europejczyków.  Co  do 
innych spośród imigrantów zasadne 
są podejrzenia, iż mogą oni stanowić 
realne  zagrożenie  dla  bezpieczeń-
stwa mieszkańców Unii  i w  ramach 
zwalczania  przestępczości  i  terro-
ryzmu,  powinni  być  na  granicach 
zatrzymywani. To wszystko prawda. 
Jednak  w  znaczącej  większości 
przypadków nie jest brany pod uwa-
gę  kontekst  społeczny,  polityczny 
i ekonomiczny, który zmusił imigran-
tów  do  opuszczenia  kraju.  Prym 
wiedzie odpowiedzialność zbiorowa. 
Czy Europy, która uważa się za ko-
lebkę  demokracji  i  praw  człowieka, 
nie  stać  na  bardziej  kompleksowe 
i  przemyślane  działania  niż  budo-
wanie murów i bezustanne, masowe 
odsyłanie imigrantów?

Jak podkreśla Teresa Święćkow-
ska  na łamach „Le Monde Diploma-
tique” (nr 7 (29)): Frontex broni Eu-
ropę przed ludzkimi odpadami, które 
Europa  sama  wytwarza.  Podobnie 
jak Ameryka  Północna,  czy Austra-
lia, UE nie chce ponosić kosztów hu-
manitarnej czy strukturalnej pomocy, 
czerpiąc korzyści z liberalizacji eko-
nomiczniej  i  handlowej  narzucanej 
krajom  peryferyjnym.  Wydaje  się, 
że w  zapętlonym spojrzeniu  na  po-
litykę migracyjną, w której za jedyne 
rozwiązanie  uznajemy  zaostrzanie 
kontroli  granicznej,  Europa  doszła 
do  ściany.  Do  rangi  jedynego  roz-
wiązania  awansuje  scenariusz  ab-
solutnie  irracjonalny,  przekreślający 
znaczną  część  dorobku  integracji 
europejskiej  –  likwidacja  rozwiązań 
z  Schengen!  Czy  przypadkiem  nie 
pomijamy  innych  recept  na  wyjście 
z obecnej, patowej sytuacji?

Polityka imigracyjna dwóch 
filarów

Prowadzenie  wojny  z  nielegal-
nymi  przybyszami  wydaje  się  roz-
wiązaniem  najprostszym  i  przynosi 
szybkie  efekty  w  postaci  realnego 
spadku  liczby  imigrantów.  Choć 
trudno  odmówić  zasadności  sta-
nowczym działaniom w konkretnych 

Sparaliżowana strachem 
przed piętrzącą się falą 
imigrantów Europa, jak 

nigdy wcześniej potrzebu-
je nadziei na długofalową 

stabilizację.  
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przypadkach, nie można nie zauwa-
żyć,  iż  takie  rozwiązanie,  jako  na-
czelny  element  imigracyjnej  polityki 
Unii  Europejskiej,  przytłacza  swoją 
długofalową  nieskutecznością. 
Warto zauważyć, iż już teraz doraź-
ne  działania  Frontexu  pochłaniają 
rocznie 80 mln euro z budżetu Unii, 
a planowane konieczne wydatki (na 
zwiększenie  ilości  patroli,  zakupy 
nowoczesnego  sprzętu,  budowanie 
systemu  lądowej,  morskiej  i  po-
wietrznej  skoordynowanej  kontroli) 
mogą  tę  sumę  w  krótkim  czasie 
podwoić.

Z  obecnej  perspektywy  wyraź-
nie  widać,  iż  tak  mocne  skupienie 
się  na  bezpośrednim  zapobieganiu 
migracjom  prowadzi  Europę  w  śle-
py  zaułek.  Mimo  zaangażowania 
ogromnych  zasobów  kapitałowych 
i ludzkich, niezależnie od użycia naj-
nowocześniejszych  technologii, pro-
blem nielegalnej  imigracji nie znika. 
I nie zniknie. Być może uda się jedy-
nie utrzymać (realnie niewielki) spa-
dek  liczby  imigrantów, którym udaje 
się przedostać przez unijne granice 
zewnętrzne. Bez wsparcia tych dzia-
łań  rozwiązaniami  systemowymi, 
symbolami  tego  „sukcesu”  pozosta-
nie  jednak  rosnące  przeludnienie 
obozów  deportacji,  coraz  większa 
liczba  ofiar  ginących  podczas  roz-
paczliwych prób przedarcia się przez 

strefy wzmocnionej kontroli, a  także 
wzrastające  lawinowo  wydatki  na 
uszczelnianie granic.

Wydarzenia  w Afryce  Północnej 
pokazują  wyraźnie,  że  Europa  po-
trzebuje  przemyślanej  i  wielopłasz-
czyznowej  polityki  imigracyjnej,  po-
lityki odpowiadającej stojącym przed 

nią  wyzwaniom.  Obok  istniejącego 
już filaru „siłowego”, nie mniej ważny 
wydaje się filar społeczno-polityczny. 
Unia Europejska powinna zde
cydowanie  więcej  uwagi  i  środków 
poświęcać  na  rozwój  demokracji, 
społeczeństwa  obywatelskiego  i  na 
stabilizowanie  gospodarek  państw 
sąsiednich.  Dopiero  osiągnięcie 

choćby minimalnej  politycznej,  eko-
nomicznej  i  społecznej  stabilności 
w regionach sąsiedzkich, da Europie 
możliwość  efektywnego  monitoro-
wania  sytuacji  na  granicach.  Wraz 
z  odpowiedzialną  polityką  azylową, 
oraz  długofalowym,  skoncentrowa-
nym systemem integracji imigrantów 
możliwe  jest  pchnięcie  europejskiej 
polityki  migracyjnej  na  nowy  tor. 
Sparaliżowana  strachem  przed 
piętrzącą  się  falą  imigrantów  Euro-
pa,  jak  nigdy  wcześniej  potrzebuje 
nadziei  na  długofalową  stabilizację.  
Czy  jednak będą chcieli dostrzec to 
przywódcy  państw,  szafujący  przed 
wyborami  hasłem  ograniczenia 
strefy  Schengen?  Czy  dostrzegą, 
że najwyższa pora podjąć działania, 
które przyniosą efekt dopiero za kil-
kanaście  lat?  Jeśli  nie,  największą 
przegraną  w  tych  wyborach  będzie 
Unia Europejska.
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Z istnieniem Frontexu  (Europejskiej Agencji  ds.  Za-
rządzania  Współpracą  Operacyjną  na  Granicach 

Zewnętrznych  Państw  Członkowskich  UE)  związane 
było stworzenie podległych tej agencji zespołów RABIT.

RABIT  (Rapid  Border  Intervention  Teams,  czyli 
Zespoły  Szybkiego  Interweniowania  na  Granicy),  zo-
stał  powołany  decyzją  ministrów  spraw  wewnętrznych 
państw  UE  w  kwietniu  2007  roku.  Zespoły  RABIT  są 
w  wyjątkowy  sposób  predestynowane  do  udzielania 
wsparcia  (z  zachowaniem  zasad  subsydiarności  i  pro-
porcjonalności)  państwom  członkowskim  znajdującym 
się  w  sytuacji  nadzwyczajnej  presji  migracyjnej,  kiedy 
ponadprzeciętna liczba obywateli państw trzecich usiłuje 
nielegalnie  dostać  się  na  terytorium  Unii  Europejskiej 
poprzez granicę zewnętrzną.

Dzięki  porozumieniu  krajów  Unii,  stworzono  me-
chanizm,  za  pomocą  którego  państwa  członkowskie 
postawione wobec szczególnie trudnej sytuacji na 
granicy  zewnętrznej,  będą  mogły  czasowo 
skorzystać  z  wiedzy,  doświadcze-
nia  i  zasobów  ludzkich  służb 
granicznych  innych  krajów 
UE.  Co  trzeba  podkreślić, 
unijne  porozumienie  nie 
wyklucza  równoczesnej 
współpracy  dwustronnej  po-
między państwami członkowskimi 
udzielającymi sobie wzajemnie pomo-
cy na granicach w rutynowych działaniach. 

Struktury  RABIT  są  w  pełni  finansowane  z  budże-
tu  Unii  za  pośrednictwem  środków,  którymi  dysponuje 
Frontex.  Agencja  ta  zajmuje  się  także  budowaniem 
poszczególnych  zespołów RABIT.  Eksperci RABIT  po-
chodzący ze służb granicznych państw członkowskich, 
przechodzą specjalne treningi i szkolenia gwarantujące 
najwyższą  fachowość  działań  i  dopiero  po  nich  mogą 
być oficjalnie włączeni do jednostki. Członkowie zespo-
łów RABIT noszą swoje narodowe mundury z niebieską 
opaską z emblematem Unii na ramieniu. Obecnie Fron-

tex  dysponuje  około  600  osobami  przeszkolonymi  na 
funkcjonariuszy RABIT.

Co  niezwykle  ważne,  udział  państw  członkowskich 
w tworzeniu zespołów RABIT jest dobrowolny, a operacje 
uruchamiane są wyłącznie na wniosek zainteresowane-
go kraju. Taki model funkcjonowania stanowi kompromis 
między dwiema tendencjami zauważalnymi wśród człon-
ków Unii Europejskiej. Część krajów (Finlandia, Szwecja 
oraz nowe państwa UE: głównie Polska) opowiada się 
zdecydowanie za zachowaniem pełnej niezależności na-
rodowych służb ochrony granic. „Starzy” członkowie UE, 
których  granice  lądowe  stanowią  obecnie  wewnętrzne 
granice Unii, opowiadają się zaś za utworzeniem Euro-
pejskiej Służby Granicznej (ESG) rozumianej jako jeden 
wspólny korpus strażników granicznych.

Trzymający  pieczę  nad  zespołami  Frontex 
ma  pełnić  jedynie  funkcje  koordynujące, 

wspierając  działania  państw.  Nie 
jest  jednak  wykluczone  zwięk-

szanie  kompetencji  tej  agen-
cji.  Rada  Europejska  już 
w  programie  haskim  (2004 
r.) zaznaczyła, iż dopuszcza 
w  przyszłości  „możliwość 
stworzenia  europejskiego 

systemu  straży  granicznej”. 
Należy  zauważyć,  że  część 

krajów UE nie zamierza odstąpić 
od  tego  pomysłu  i  lobbuje  za  jego 

realizacją także obecnie. Z drugiej strony, w obliczu ro-
snącego zaufania wobec służb straży granicznej nowych 
państw  członkowskich  oraz  ze  względu  na  tak mocny 
sprzeciw pozostałych członków Unii Europejskiej wobec 
pomysłu uwspólnotowienia tego obszaru, wydaje się, iż 
projekt powołania Europejskiej Służby Granicznej długo 
jeszcze pozostanie odległą i mglistą przyszłością.

KRÓLIK PO EUROPEJSKU
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POLITYKAOKIEM CENTROWICZÓW

INICJATYWA OBYWATELSKA 

Czy stanie się nową formą 
demokracji bezpośredniej?

Czy  inicjatywa  obywatelska  jest 
równoznaczna  z  inicjatywą  ustawo-
dawczą?  Jakie  uprawnienia  daje 
nam, obywatelom Europy, nowe pra-
wo obywatelskiej inicjatywy?

Zgodnie  z  zapisami  traktatowy-
mi  obywatele  nadal  nie  posiadają 
inicjatywy  prawodawczej;  ta  należy 
jedynie do Komisji Europejskiej. Ale 
obywatele  Unii  Europejskiej  będą 
mieli  możliwość  złożenia  wniosku 
prawodawczego do Komisji. Nie jest 
jednak pewne,  jakie będzie następ-
stwo  tego wniosku.  Komisja  będzie 
miała obowiązek go  rozpatrzeć,  ale 
nie  będzie  zobligowana  do  urucho-
mienia  na  jego  podstawie  procedu-
ry  prawodawczej.  W  sumie,  jest  to 
jednak kolejny istotny krok w stronę 
demokratyzacji i przybliżania Unii do 
obywateli.  Po  długich  pracach  nad 
rozporządzeniem,  w  których  brały 
udział zarówno organizacje pozarzą-
dowe,  jak  i  poszczególni  obywatele 
wielu  krajów,  ustalono  procedurę 
inicjatywy obywatelskiej.

Podstawa prawna

Już w Traktacie ustanawiającym 
Konstytucję dla Europy z 2004 roku, 
który  nie  wszedł  w  życie,  był  zapis 
o  europejskiej  inicjatywie  obywa-
telskiej.  W  lekko  zmodyfikowanej 
formie,  zapis  ten  znalazł  się  dzięki 
traktatowi  lizbońskiemu  w  obecnie 
obowiązujących traktatach.

W Traktacie o Unii Europejskiej, 
w  art.  11,  4  zapisano:  Obywatele 
Unii  w  liczbie  nie  mniejszej  niż  mi-
lion, mający obywatelstwo znacznej 
liczby Państw Członkowskich, mogą 
podjąć  inicjatywę  zwrócenia  się  do 
Komisji Europejskiej o przedłożenie, 
w  ramach  jej uprawnień, odpowied-
niego wniosku w sprawach, w odnie-
sieniu do których, zdaniem obywateli, 
stosowanie Traktatów wymaga aktu 
prawnego Unii. Procedury  i warunki 
wymagane  w  celu  przedstawienia 
takiej  inicjatywy określane  są  zgod-
nie  z  artykułem  24  akapit  pierwszy 
Traktatu  o  funkcjonowaniu  Unii 
Europejskiej. 

W  Traktacie  o  Funkcjonowaniu 
Unii  Europejskiej  w  art.  24:  Parla-
ment  Europejski  i  Rada,  stanowiąc 
w  drodze  rozporządzeń  zgodnie 
ze  zwykłą  procedurą  prawodaw-
czą,  przyjmują  przepisy  dotyczące 
procedur  i  warunków  wymaganych 
do  przedstawienia  inicjatywy  oby-
watelskiej w  rozumieniu  artykułu  11 
Traktatu  o Unii  Europejskiej,  w  tym 
minimalnej liczby Państw Członkow-
skich,  z  których  muszą  pochodzić 
obywatele,  którzy  występują  z  taką 
inicjatywą.

Oba  te  zapisy  stanowią  pod-
stawę  prawną  dla  funkcjonowania 
inicjatywy. 

Zarysowanie stanu ostatecznego

Od początku 2012 roku, po wej-
ściu  w  życie  nowego  rozporządze-
nia, 1 000 000 obywateli Unii Euro-
pejskiej  ma  prawo  złożyć  wniosek 
do Komisji o rozpoczęcie procedury 
prawodawczej.  Dodatkowo  wyma-
gane  jest,  aby  wspomniany  milion 
obywateli  reprezentował  obecnie 
minimum  7  państw,  a  podpisy  były 
zebrane w  ciągu  jednego  roku. Po-
moc w  zbieraniu  podpisów ma  ofe-
rować  bezpłatnie  Komisja  poprzez 
publiczną rejestrację wniosku już po 
zgłoszeniu go przez komitet organi-
zacyjny oraz udostępnienie otwarte-
go źródła oprogramowania (najpew-
niej  będzie  to  witryna  internetowa, 
na  której  będzie można dokonywać 
rejestracji  samego wniosku, umożli-
wiająca również zbieranie podpisów 
drogą elektroniczną).

Kalendarium wdrażania

Praca w Komisji

Komisja  Europejska  była  odpo-
wiedzialna  za  przedłożenie  Radzie 
Unii  Europejskiej  i  Parlamentowi 
Europejskiemu  projektu  rozporzą-
dzenia w sprawie  inicjatywy. Zrobiła 
to w następujący sposób. 

11 listopada 2009 r. Komisja wy-
dała  zieloną  księgę  odnoszącą  się 
do europejskiej  inicjatywy obywatel-
skiej. Przedstawiono w niej zasadni-
cze  pytania  dotyczące  zasad  funk-
cjonowania  owej  inicjatywy,  między 
innymi:  wymaganej  ilości  państw, 
z  których muszą  pochodzić  obywa-
tele,  czasu, w  jakim muszą być ze-
brane  podpisy,  sposobu  sprawdze-
nia autentyczności podpisów, formy, 
jaką  musi  przybrać  petycja.  Termin 

15 grudnia 2010 r, rok po wej-
ściu w życie traktatu lizboń-
skiego, Parlament Europejski 
przyjął rozporządzenie wpro-
wadzające europejską inicja-
tywę obywatelską. Rozporzą-
dzenie to jest opublikowane 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej z dnia 11 marca 
2011 r. Pierwsze inicjatywy 
obywatelskie będziemy zaś 
mogli zgłaszać od 1 kwietnia 
2012 roku. 
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udzielania odpowiedzi mijał w stycz-
niu 2010 r.

W debacie publicznej mógł wziąć 
udział  właściwie  każdy  poprzez 
wysłanie  odpowiedzi  do  Komisji  na 
pytania  zadane  w  zielonej  księdze. 
Komisja otrzymała około 300 listów, 
zarówno od władz publicznych  i or-
ganizacji  pozarządowych,  jak  i  od 
zwykłych  obywateli.  Część  z  nich 
jest nadal dostępna na stronie inter-
netowej Komisji. Co więcej, w lutym 
odbyło  się  otwarte  spotkanie  dla 
wszystkich  respondentów,  które 
również zostało upublicznione.

 
Komisja  początkowo  zapro-

ponowała,  aby  wniosek  inicjatywy 
obywatelskiej  musiał  być  poparty 
przez przedstawicieli co najmniej 1/3 
państw  UE,  argumentując,  że  rów-
nież taka liczba jest wymagana przy 
„wzmocnionej  współpracy  państw 
UE”.  Wniosek  taki  dopiero  po  uzy-
skaniu  poparcia  przez  300  000 
obywateli  byłby  badany  pod wzglę-
dem zgodności i rejestrowany przez 
Komisję. Do końca marca 2010 roku 
omawiano i weryfikowano zgłoszone 
propozycje  i  procedury.  Następnie 
w  połowie  roku  Komisja  przedsta-
wiła Radzie  i  Parlamentowi wnioski 
ogólne i propozycję rozporządzenia.

Praca w Parlamencie Europejskim

15  grudnia  2010  r.,  w  czasie 
obrad plenarnych, odbyło się głoso-
wanie  w  Parlamencie  Europejskim. 
Odrzucenie  propozycji  Komisji  do-
tyczącej  rejestracji wniosku  dopiero 
po  uzyskaniu  szerszego  poparcia 
oraz zmniejszenie wymaganej liczby 
przedstawicieli  z państw UE  to naj-
większe sukcesy Parlamentu w pra-
cach nad tym projektem. Taka zmiana 
ułatwi  obywatelom  podjęcie  wspól-
nych  działań  na  rzecz  jednoczącej 
się  Europy.  Obecnie,  po  przyjęciu 
przez  Parlament,  Komisja  w  ciągu 
roku  jest  zobowiązana  do  wdroże-
nia procedur oraz  rozpropagowania 
inicjatywy we wszystkich państwach 
członkowskich.  Poszczególne  kra-
je  muszą  zaś  przystosować  swoje 
prawo do rozporządzenia; chodzi tu 
między innymi o wdrożenie przepisu 
dotyczącego  sposobu  sprawdzania 

autentyczności podpisów. 

Sposób realizowania inicjaty-
wy obywatelskiej

Organizatorem  inicjatywy  oby-
watelskiej  jest  komitet  obywatelski, 
który wedle obecnego rozporządze-
nia  musi  składać  się  z  przedstawi-
cieli co najmniej siedmiu (1/4 liczby) 
państw Unii. Organizatorzy zgłasza-
ją  do  Komisji  wniosek  rejestrujący 
daną  inicjatywę  obywatelską.  Musi 
on zawierać: 

•  tytuł  proponowanej  inicjatywy 
obywatelskiej,

•  jej przedmiot,
•  opis  celów  propozycji,  w  od-

niesieniu  do  których  Komisja 
miałaby podjąć działania,

•  traktatową  podstawę  prawną 
proponowanego działania,

•  wszelkie  źródła  finansowania 
i pomocy,

•  informacje  dotyczące  człon-
ków komitetu obywatelskiego.

Komisja  po  ocenie  formalnych 
aspektów  wniosku,  rejestruje  go 
i upublicznia. Odrzucenie  rejestracji 
jest  możliwe,  gdy  wniosek  jawnie 
łamie  podstawowe  wartości  Unii 
Europejskiej  oraz  gdyby  wykraczał 
poza kompetencje Komisji. Na mocy 
ogólnego  prawa  unijnego  istnieje 
możliwość odwołania się od decyzji 
Komisji do Trybunału Sprawiedliwo-
ści Unii Europejskiej, gdyby  takowa 
była niezgodna z prawem unijnym. 

Organizatorzy  mają  rok  na  ze-
branie  1  000  000  podpisów  wśród 
obywateli Unii Europejskiej, którzy są 
w wieku uprawniającym  ich  do  gło-
sowania w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego  (18  lat,  z  wyjątkiem 
Austrii,  gdzie  wystarczy  ukończyć 
16.  rok  życia).  Podpisy  mogą  być 
zbierane  w  formie  papierowej  lub 
elektronicznej.  Komisja  w  celu  uła-
twienia  zbierania  podpisów  stworzy 
i  „będzie  nieodpłatnie  udostępniać 
otwarte źródłowe oprogramowanie”. 
Opracuje  również  standardy  za-
bezpieczające  zbieranie  podpisów. 
Wśród miliona podpisanych, muszą 
być  reprezentanci  co  najmniej  ¼ 
państw Unii. Jest również wyznaczo-

ne  minimum  podpisów  z  każdego 
z inicjujących państw. Oblicza się je, 
mnożąc liczbę deputowanych w Par-
lamencie  Europejskim  z  danego 
państwa członkowskiego przez 750. 
Czyli  dla  Polski  minimum  będzie 
wynosiło  37500.  Warto  wspomnieć 
o  tym, że do obowiązków organiza-
torów  inicjatywy  należy  także  infor-
mowanie na bieżąco Komisji o orga-
nizacjach  wspierających  inicjatywę 
oraz o sposobie finansowania danej 
inicjatywy. 

Dzięki pracom Parlamentu Euro-
pejskiego organizatorzy inicjatyw po 
uzbieraniu  miliona  podpisów  będą 
mieli  prawo  przedstawienia  swoich 
racji  w  Parlamencie  Europejskim 
w  czasie  wysłuchania  publicznego. 
W  jego  trakcie  Komisja  Europejska 
będzie musiała być reprezentowana 
na  „właściwym  szczeblu”.  Komisja 
Europejska,  podczas  swoich  prac 
nad  inicjatywą,  będzie  miała  obo-
wiązek przyjąć organizatorów w celu 
wyjaśnienia  szczegółowo  kwestii, 
których  dotyczy  inicjatywa.  Uczest-
nictwo  organizatorów  w  pracach 
Komisji  i w wysłuchaniu publicznym 
w  Parlamencie  Europejskim ma  na 
celu zwiększenie  intensywności de-
baty publicznej w Unii Europejskiej. 
Zgodnie  z  rozporządzeniem,  osta-
teczna  decyzja  odnośnie  tego,  czy 
dana inicjatywa obywatelska będzie 
w  ogóle  rozpatrywana  w  ramach 
zwykłej  procedury  uchwałodawczej 
Unii Europejskiej, należy do Komisji. 
Przesądza to o fakcie, że ostateczna 
decyzja  co  do  realizacji  inicjatywy 
obywatelskiej,  a  nawet  jej  urucho-
mienia w ramach procedury uchwa-
łodawczej UE, pozostanie w rękach 
polityków  wybranych  przez  rządy 
państw.

Witold 
Kunicki-Goldfinger
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SYRIA OGARNIĘTA 
REWOLUCJĄ

Po  takich  krajach  jak  Tunezja, 
Egipt  i  Libia  „arabska  rewolucja” 
ogarnęła  również  Syrię.  Rządzący 
tym krajem od 2000 r. prezydent Ba-
szar  al-Assad  (wcześniej,  nieprze-
rwanie  od  1963  roku,  władzę  spra-
wował  jego  ojciec,  Hafiz  al-Assad) 
łudził się, że jego kraj uniknie rewo-
lucji. Uwagę obywateli chciał skupić 
na  zagrożeniach  zewnętrznych 
i  kryzysach  regionalnych. Świadczy 
o tym wywiad udzielony 31 stycznia 
dziennikowi  „The  Wall  Street  Jour-
nal”.  Na  pytanie,  czy  obawia  się, 
że  coś  takiego,  co  wydarzyło  się 
w Egipcie, może wydarzyć się w Sy-
rii,  odpowiedział:  „Należy  spojrzeć 
na to z innej strony i zapytać dlacze-
go Syria jest stabilna, chociaż nasza 
sytuacja  jest  trudniejsza?  Egipt  był 
wspierany  finansowo  przez  USA, 
gdy  tymczasem my  jesteśmy objęci 
embargiem  przez  większość  kra-
jów  świata. Mamy wzrost,  choć  nie 
zaspokajamy  wielu  podstawowych 
potrzeb  narodu.  Mimo  wszystko 
nasz  naród  nie wznieca  powstania. 
Nie  chodzi  tylko  o  potrzeby  ani  je-
dynie o reformy. Chodzi o ideologię, 
o przekonania, o  sprawę,  której  się 
broni.  Jest  różnica  pomiędzy  spra-
wą, której się broni, a pustką ideową” 
(cytat za: Le Monde Diplomatique, nr 
5(63) maj 2011.).

Przyczyny demonstracji 
 
Syryjczycy  dowiedzieli  się 

o  uwieńczonych  sukcesem  prote-
stach  w  Egipcie  i  Tunezji  przede 
wszystkim  dzięki  telewizji  Al  Jaze-
era.  Ośmieliło  ich  to  do  wyjścia  na 
ulice.  Demonstrujący  zażądali,  aby 
skończyć  z  samowolnymi  areszto-
waniami  i  brutalnością policji,  uwol-
nić więźniów politycznych,  zezwolić 
na wolną prasę, usunąć z konstytucji 
artykuł  8,  który  stanowi,  że  partia 
Baas „kieruje państwem i społeczeń-
stwem” oraz  znieść  stan wyjątkowy 
obowiązujący  od  1963  roku,  kiedy 
Baas przejął władzę.

Wszystko  zaczęło  się  w  Darze, 

gdzie  w  marcu  aresztowano  tuzin 
dzieci za antyreżimowe graffiti. Obu-
rzeni  mieszkańcy  wyszli  na  ulice. 
Joshua  Landis,  jeden  z  najpopular-
niejszych  obserwatorów  zagranicz-
nych  tego  kraju,  stwierdził:  „Dara 
jest  bardzo  biedna  i  muzułmańska 
(sunnicka). Nagromadziło się tam to 
wszystko, co w Syrii jest problemem: 
upadłość  gospodarki,  eksplozja  de-
mograficzna, zły gubernator i autory-
tarne siły bezpieczeństwa”.

Najważniejszą  z    przyczyn,  któ-
ra  spowodowała  protesty  ludzi,  jest 
bardzo trudna sytuacja gospodarcza 
tego  kraju  i  niski  standard  życia, 
o  czym  świadczy  dopiero  111 miej-
sce  Syrii  w  rankingu  HDI  (Human 
Development Index) z roku 2010, ze 
współczynnikiem  0,59  (1  to  ocena 
maksymalna). Ta ocena jest poniżej 
średniej światowej (0,62) oraz ozna-
cza,  iż Syria  jest  jednym z najbied-
niejszych  krajów  w  rejonie  (gorsza 
sytuacja panuje tylko w Iraku i Liba-
nie). Aż  jedna  trzecia  ludności Syrii 
żyje poniżej progu ubóstwa. Podjęte 
przez  al-Assada  w  ciągu  ostatnich 
10 lat reformy mające na celu prze-
kształcenie gospodarki kraju na go-

spodarkę  rynkową  doprowadziły 
tylko  do  pogłębiania  nierówności 
społecznych  i  wzrostu  bezrobocia. 
Przy  fatalnej  sytuacji  gospodarczej 
Syrii,  takie  czynniki  jak  brutalność 
policji  i  brak wolności  słowa,  dolały 
tylko oliwy do ognia.

Sytuacja wewnętrzna w Syrii. 
Mozaika etniczna i religijna.

Syryjski  reżim  zamierza  stłumić 
zamieszki  i  utrzymać  się  przy  wła-
dzy. Dowodzą tego liczby podawane 
przez  obrońców  praw  człowieka: 
w  starciach  ulicznych  z  siłami  rzą-
dowymi zginęło w  tym kraju  już ok. 
1100 osób (dane z 24 maja, źródło: 
PAP). Takie działania władzy podają 
w  wątpliwość  deklaracje  dotyczące 
serii reform, które w przemówieniach 
wygłoszonych 30 marca i 16 kwietnia 
ogłosił prezydent. Zapowiadana była 
m.in. nowa ustawa o partiach  i pra-
sie oraz zniesienie znienawidzonego 
przez Syryjczyków stanu wyjątkowe-
go. Co prawda ów stan został znie-
siony, ale jednocześnie weszło w ży-
cie  nowe prawo antyterrorystyczne, 
co  de  facto  sprawia,  że  wszystko 

Syria, jeden z kluczowych graczy na Bli-
skim Wschodzie, od marca bieżącego roku 
jest ogarnięta falą demonstracji. Co z tego 
wyniknie? Czy jest się czego bać?
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Główną przyczyną, która wypchnęła 
zdesperowanych ludzi na ulice, jest 

bardzo trudna sytuacja gospodarcza 
tego kraju i niski standard życia



19

funkcjonuje tak jak dawniej. 
Rządzący  prezydent  jest  repre-

zentantem  alawitów,  czyli  szyickie-
go  odłamu  muzułmanów.  Grupa 
ta  stanowi  13  proc.  mieszkańców 
Syrii.  Pozostałe  mniejszości  to 
chrześcijanie,  Kurdowie,  Ormianie. 
Większość stanowią arabscy sunnici 
(na  tę grupę swój wpływ starają się 
wywierać Bracia Muzułmańscy). Co 
ciekawe, prezydent Syrii nadał oby-
watelstwo  zamieszkałym na  terenie 
Syrii  Kurdom,  którzy  wcześniej  byli 
bezpaństwowcami. 

Wielu ludzi boi się rewolucji. Nie 
tylko ci przynależący do reżimu, czy 
tacy, którzy dzięki niemu się dorobi-
li,  ale  również wielu  należących  do 
wyżej  wymienionych    mniejszości, 
inteligencja,  drobni  przedsiębiorcy 
i wyznawcy umiarkowanego islamu. 
Al-Assad  w  zamian  za  posłuszeń-
stwo  wobec  władzy  gwarantował 
spokój  i  poszanowanie  praw mniej-
szości.  Istnieją  więc  poważne  oba-
wy,  że  po  upadku  al-Assada  może 
dojść  do  mordowania  np.  chrze-
ścijan  przez  sunnitów.  Opozycja 
syryjska w zasadzie nie istnieje, nie 
ma  żadnego  przywódcy,  tak  więc 
zachodzi duże prawdopodobieństwo 
tego,  że  po  upadku  reżimu nikt  nie 
będzie umiał zaprowadzić porządku 
w kraju i dojdzie do wojny domowej, 
która może spowodować nawet  roz-
pad  Syrii  na  kilka  państw.  Haidar, 
Syryjczyk  mieszkający  w  Polsce, 
który udzielił wywiadu Gazecie Wy-
borczej,  stwierdził  w  nim,  iż  „Syria 
wybuchnie,  kiedy  zabraknie  konflik-
tu  z  Izraelem”  (Gazeta  Wyborcza, 
17.04.11 r.).

Syria  jest  oficjalnie  w  stanie 
wojny  z  Izraelem,  który  okupuje 
Wzgórza  Golan.  Izrael  jest  przez 
większość  Syryjczyków  uznawany 
za  wroga  numer  jeden  ich  kraju. 
W takiej sytuacji, gdyby Syria zawar-
ła teraz pokój z Izraelem (a ostatnimi 
czasy  spekulowano  o  tym  w  me-
diach,  pośrednikiem  w  rozmowach 
miała być Turcja), zniknąłby straszak 
władzy w postaci wspólnego wroga, 
który  jednoczy  Syryjczyków.  W  ta-
kim układzie wizja podpisania pokoju 
Syrii z  Izraelem wydaje się zupełną 
fikcją. Syria, bez wspólnego wroga, 
wokół którego wszyscy się jednoczą, 
mogłaby naprawdę „wybuchnąć”. 

Syria – pozycja w regionie

Syria  jest  sojusznikiem  Iranu, 
Hamasu  i  Hezbollachu.  Ostatnio 
nawiązała  dobre  relacje  z  Turcją, 
polegające  przede  wszystkim  na 
zintensyfikowaniu  wymiany  gospo-
darczej.  Jak  zostało  wspomniane, 
jest w  stanie wojny  z  Izraelem. Ma 
duże  wpływy  w  Libanie.  Z  Zacho-
dem Syria jest w konflikcie. Ostatnio, 
za  brutalne  tłumienie  demonstracji, 

została  przez  USA  oraz  UE  objęta 
sankcjami, które polegały na zamro-
żeniu  kont  bankowych  czołowych 
postaci  reżimu oraz  zabronieniu  fir-
mom amerykańskim i unijnym doko-
nywania transakcji z tymi osobami.

Tak  naprawdę  na  upadku  syryj-
skiego  reżimu  nie  zależy  żadnemu 
ze  światowych  graczy. Waszyngton 
żyje w strachu, że miejsce al-Assada 
u steru rządów w Damaszku mogliby 
zająć  radykalni  islamiści.  To  także 
główny  powód,  dla  którego  ame-
rykańska  dyplomacja  niechętnie 
udziela  wsparcia  rewolucji  w  tym 
kraju. W  tym  kontekście  porównuje 
się sytuację Syrii do układu sił w Li-
bii, w której Zachód wyraźnie stoi po 
stronie  rebeliantów. Różnica polega 
na tym, iż w Libii nie ma tak dużego 
ryzyka  przejęcia  władzy  po  Kadda-
fim przez islamistów, jak w przypad-
ku  Syrii,  będącej  pod  silnym  wpły-
wem  Iranu.  Izrael  dobrze  pamięta, 
że granica syryjsko-izraelska, mimo 
wrogiej  retoryki  Damaszku,  była 
najspokojniejszą  w  regionie  przez 
ostatnie 40 lat. Liban i Irak obawiają 
się rozszerzenia niepokojów w Syrii, 
a Iran i Turcja nie chcą tracić spraw-
dzonego sojusznika.

I co dalej?

Sytuacja  w  Syrii  cały  czas  roz-
wija  się  i  trudno  przewidzieć,  jak 
dalej  potoczą  się  losy  tego  kraju. 
Moim zdaniem, możliwych jest kilka 
scenariuszy. Według pierwszego, al-
Assadowi udaje się krwawo zdławić 
protesty i utrzymać się  przy władzy. 
Prawdopodobny  jest  też  tzw.  sce-
nariusz  libijski,  polegający  na  tym, 
że  dojdzie  do  wojny  domowej,  co 
w  przypadku  Syrii  może  doprowa-
dzić nawet do rozpadu kraju. Trzeci 
możliwy scenariusz  jest taki, że al-
Assad odejdzie i podobnie jak w Tu-
nezji czy Egipcie, zostaną rozpisane 
wolne wybory. W ramach tego ostat-
niego  scenariusza  prawdopodobne 
są trzy warianty. Albo władzę przej-
mą islamscy ekstremiści, albo dojdą 
do niej inne stronnictwa, które utrzy-
mają status quo w kraju. Wreszcie, 
trzeci wariant: Syria wejdzie na dro-
gę ku liberalnej demokracji.

Wielu ludzi boi się rewolucji. 
Nie tylko ci przynależący do 
reżimu, czy tacy, którzy dzięki 
niemu się dorobili, ale rów-
nież ci należący do mniej-
szości, inteligencja, drobni 
przedsiębiorcy i wyznawcy 
umiarkowanego islamu.

ADAM 
DORYWALSKI
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20-LECIE CENTRUM EUROPEJSKIEGO UW
- jak to się zaczęło

Marzena Skubij: - Pani Docent, 
podobno była Pani jednym z ini-
cjatorów utworzenia Centrum 
Europejskiego UW. Jak wyglądały 
początki?

Doc. dr Hanna Machińska:  - Rze-
czywiście byłam obecna od począt-
ku tworzenia Centrum  Europejskie-
go  i  właściwie  można  powiedzieć, 
że  tutaj  zbiegały  się  nasze  działa-
nia  -  dotyczące  tworzenia  Ośrodka 
Rady  Europy  z  tworzeniem  takiej 
jednostki,  która  zajmowałaby  się 
Wspólnotami  Europejskimi.  Był  to 
rok  1990.  Dokładnie  w  1990  roku 
powstał  pomysł,  żeby  stworzyć 
Centrum Europejskie. Muszę powie-
dzieć, że zastanawialiśmy się nawet 
z przedstawicielami Komisji Europej-
skiej nad przyszłą nazwą. Angielski 
odpowiednik to „Centre for Europe”. 
Było to długo dyskutowane, radzono 
nam, żeby nazwa brzmiała Centrum 
na Rzecz  lub  dla  Europy. Taka  na-
zwa  po  angielsku  została  przyjęta. 
Postanowiliśmy,  że  Centrum  Euro-
pejskie będzie zajmowało się tema-
tyką  Wspólnot  i  Rady  Europy.  Co 
było  punktem  bardzo  ważnym  dla 
tworzonego Centrum Europejskiego 
- dyskusja z Radą Europy na temat 
przeniesienia istniejącego maleńkie-
go  biura  Rady  Europy  w  struktury 
uniwersyteckie.  Osobą,  która  temu 
patronowała był profesor z Wydziału 
Ekonomii, ówczesny poseł, pan prof. 
dr  hab. Andrzej Wieczorkiewicz.  To 
on  wskazał  po  stronie  Rady  Euro-

py Centrum Europejskie  jako  nowo 
tworzoną  instytucję,  która  mogłaby 
również  być  takim  parasolem  dla 
Ośrodka  Informacji  Rady  Europy. 
Rzeczywiście,  przed  wejściem  Pol-
ski  do  Rady  Europy  (w  listopadzie 
1991  roku), w październiku powstał 
Ośrodek  Informacji  i  Dokumenta-
cji Rady Europy. Od 1991  roku  ten 
ośrodek był również centralną biblio-
teką Rady Europy w Polsce i jedno-
cześnie był  projektem pilotażowym. 
Rada Europy chciała przetestować, 
jak funkcjonuje taki ośrodek z myślą, 
żeby  stworzyć  całą  sieć  ośrodków 
w Europie.  I  rzeczywiście,  od  1993 
tworzono podobne  instytucje w kra-
jach Europy Środkowej i Wschodniej, 
wchodziły one w skład parlamentów, 
uczelni  oraz  bibliotek  narodowych. 
Tak  powstała  sieć,  składająca  się 
z blisko 20 ośrodków. W strukturze 
Centrum  Europejskiego  działaliśmy 
do 2002 roku. Byłam wicedyrektorem 
Centrum Europejskiego i moje zada-
nie polegało na  tym,  żeby nie  tylko 
rozwijać  działalność  Rady  Europy 
w Polsce, ale również zajmować się 
problematyką  Wspólnot  Europej-
skich. Wchodziłam w  skład  takiego 
zespołu,  który  został  powołany  na 
początku 1992 roku - Team Europe. 
To  były  zespoły,  które  powstawały 
w całej Europie. W skład polskiego 
Team Europe wchodziła na przykład 
obecna szefowa Przedstawicielstwa 
Komisji Europejskiej w Polsce, Ewa 
Synowiec.  Członkowie  Team  Eu-
rope  byli  szkoleni  podczas  różnych 

spotkań  w  Brukseli  i  ich  zadaniem 
było rozwijanie działalności na rzecz 
Wspólnot, rozbudowywanie różnych 
struktur w przyszłych krajach człon-
kowskich.  W  każdym  razie  starali-
śmy  się  godzić w  ramach Centrum 
Europejskiego  działalność  Rady 
Europy i Wspólnot Europejskich.

Czym zajmowały się początkowo 
Centrum Europejskie i Ośrodek 
Informacji Rady Europy? Nie 
od początku była to działalność 
edukacyjna?

Tematyka,  która była podejmowana 
to  tematyka  związana  właściwie 
z  tym  wszystkim,  czym  zajmuje 
się  Rada  Europy:  sytuacja  kobiet, 
problematyka  społeczna.  Prze-
prowadzaliśmy  konkurs,  w  który 
bardzo  mocno  było  zaangażowa-
ne  Centrum  Europejskie  „Europa 
w  szkole”  to  był  konkurs  ogólno-
europejski,  organizowany  z  Mini-
sterstwem  Edukacji  Narodowej. 
Innym przykładem działalności  były 
liczne  konferencje  np.  konferencja 
na  temat  „Konsekwencje  otwartych 
granic  –  problemy  migracji”,  której 
współorganizatorem  było  MSZ  Pol-
ski  oraz  MSZ  Republiki  Federalnej 
Niemiec  z  pewnym  udziałem  Rady 
Europy.  Prowadziliśmy  w  ramach 
Centrum  Europejskiego  seminaria 
dla  nauczycieli  i  szkolenia  dla  bi-
bliotekarzy  na  temat  danych  Rady 
Europy  i  Wspólnot  Europejskich. 
Wiele  dyskusji  było  poświęconych 

Rok 2011 jest dla Centrum Europejskiego 
UW rokiem wyjątkowym. Dokładnie 20 lat 
temu profesorowie z Wydziałów: Historii, 
Prawa i Administracji oraz Nauk Ekono-
micznych UW zainicjowali utworzenie tej 
uniwersyteckiej jednostki, zajmującej się 

problematyką europejską. Z doc. dr Han-
ną Machińską, osobą, która od początku 
była zaangażowana w powstawanie CE 

UW rozmawia Marzena Skubij
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problematyce historycznej, źródłom, 
korzeniom Wspólnot  –  tu  pamiętna 
była wizyta Raymonda Barre’a, który 
przedstawiał swoje wizje zjednoczo-
nej  Europy,  spotykał  się  z młodzie-
żą.  Ta  kombinacja  naszych  działań 
w  ramach  Rady  Europy  i  Centrum 
Europejskiego  pozwoliła  nam  stwo-
rzyć  pewną  podstawę  działalności 
w  zakresie  integracji  europejskiej 
w Polsce. Wiedzieliśmy, że naszym 
zadaniem  jest  zarówno  misja  edu-
kacyjna,  adresowana  do  młodzieży 
szkolnej,  nauczycieli,  ale  również 
sędziów, prokuratorów i adwokatów, 
których szkoliliśmy w zakresie Euro-
pejskiej Konwencji Praw Człowieka. 
Przez 20 lat odbywały się w ramach 
Centrum  Europejskiego  bardzo 
intensywne  szkolenia  dla  sędziów 
z wyjazdami do Strasburga - to miało 
szalenie  ogromne  znaczenie.  Poza 
tym  szkoliliśmy  pracowników  admi-
nistracji  państwowej.  Byłam  przez 
wiele  lat  dyrektorem  polsko-holen-
derskich  studiów  podyplomowych. 
Dostaliśmy  jako  Centrum  Europej-
skie  grant  i  przygotowywaliśmy  ad-
ministrację  państwową  do  przyszłej 
roli urzędników europejskich. To były 
roczne  studia  podyplomowe  połą-
czone  z  wyjazdem  do  Maastricht 
i do Brukseli.  Jak popatrzymy  teraz 
na  najwyższych  szczeblach  czy 
w ambasadzie przy Unii – to są nasi 
absolwenci,  spotykaliśmy  ich  także 
w siedzibie NATO, w bardzo różnych 
miejscach. W 1992 roku ruszyły stu-
dia dla adwokatów. Potem były stu-
dia dla sędziów i prokuratorów. Dzia-
łaliśmy w ramach takiej struktury do 
2002 roku, w 2002 roku Ośrodek In-
formacji Rady Europy stał się Biurem 
Informacji  Rady  Europy,  jednostką 
międzynarodową, powiązaną wprost 
z Radą Europy. W tym biurze nadal 
utrzymywaliśmy kontakty z Centrum 
Europejskim,  np.  nadal  szkoliliśmy 
sędziów i prokuratorów.

Kto dokładnie był zaangażowany 
oprócz Pani Docent w powstanie 
Centrum Europejskiego i Ośrodka 
Informacji Rady Europy?

Prof. Andrzej Wieczorkiewicz, pierw-
szy dyrektor Centrum Europejskiego, 
prof. Zofia Sokolewicz, dyrektor Cen-
trum i twórczyni koncepcji funkcjono-
wania  tej  instytucji,  prof.  Jan Jakub 
Michałek, prof. Marta Grabowska, dr 

Anna  Ogonowska,  pani  Magdalena 
Zmysłowska  i  dr  Anna  M.  Ostrow-
ska,  obecna wicedyrektor Centrum. 
Przewodniczącym  Rady  Naukowe 
był  prof.  Eugeniusz  Piontek  -  to 
był  trzon  Centrum  Europejskiego. 
W  skład  Rady  Naukowej  wchodzi-
li  również  przedstawiciele  innych 
uczelni,  np.  prof.  dr  hab.  Elżbieta 
Kawecka-Wyrzykowska z SGH, wie-
le osób z innych wydziałów i innych 
uczelni.  W  późniejszym  czasie  na 
czele Centrum stanęli prof. Tadeusz 
Skoczny, prof. Alojzy Z. Nowak oraz 
prof. Dariusz Milczarek, który przez 
długi czas był wicedyrektorem Cen-
trum. Istotną rolę odegrał również wi-
cedyrektor  Centrum  prof.  Krzysztof 
Wielecki.  Uważaliśmy,  że  Centrum 
Europejskie ma upowszechniać ideę 
integracji europejskiej nie tylko w ra-
mach  uniwersytetu,  ale  wychodzić 
poza  uniwersytet.  Przedstawiciele 
Centrum  Europejskiego  zostali  np. 
zaproszeni  do  pracy  nad  przygo-
towaniem  negocjacji  dotyczących 
wejścia Polski do Unii Europejskiej. 
Bardzo  intensywnie  pracowaliśmy 
w  tym  zespole,  to  był  zespół  stwo-
rzony  przez  panią minister  Hübner, 
a następnie działał pod przewodnic-
twem  Ministra  Jarosława  Pietrasa. 
Zespół działał  bardzo długo, a  jego 
owocem  były  liczne  ekspertyzy. 
Przedstawiciele Centrum zostali za-
proszeni też przez Prezydenta Kwa-
śniewskiego  do  grupy  refleksyjnej. 
W tej grupie zajmowałam się kwestią 
relacji  Rady  Europy  i  Unii  Europej-
skiej. W innej grupie ds. wyborów do 
Parlamentu Europejskiego była prof. 
dr  hab.  Marta  Grabowska.  Nasze 
aktywności wykraczały poza mandat 
uniwersytecki. To był czas przełomu, 
gdzie  naszą  rolą  było  bardzo  silne 
uczestniczenie  w  procesach  przy-
stępowania  Polski  do Unii  Europej-
skiej i powiedziałabym, że właściwie 
w tym zakresie Centrum Europejskie 
zdało  naprawdę  ogromny  egzamin. 
Poza  tym  to,  co  jest  absolutnie  za-
sługą  Centrum  Europejskiego,  to 
wypracowanie kierunku studiów „eu-
ropeistyka”.  Źródłem  inspiracji  dla 
naszych prac było zalecenie Komite-
tu Ministrów Rady Europy. Przenie-
śliśmy  to  zalecenie na grunt polski. 
Zgromadziliśmy  wtedy  profesorów 
również  z  innych  uniwersytetów, 
np.  prof.  dr  hab.  Zdzisława  Macha 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wy-

pracowaliśmy  jednolite  stanowisko 
uczelni,  dzięki  czemu  europeistyka 
jest dziś kierunkiem bardzo popular-
nym w Polsce.

Centrum Europejskie nie było od 
początku jednostką samodzielną?

Centrum Europejskie było jednostką 
stworzoną przez kilka wydziałów, nie 
była  to  samodzielna  jednostka.  To 
był  wydział  geografii,  wydział  nauk 
politycznych, wydział prawa, wydział 
ekonomii. Przez wiele lat starano się 
włączyć  Centrum  do  różnych  więk-
szych  jednostek  uniwersyteckich. 
Na szczęście tak się nie stało. Cen-
trum Europejskie stało się jednostką 
samodzielną.

Jakie były początki działalności 
dydaktycznej?

Zaczynaliśmy  działalność  dydak-
tyczną od europeistycznych studiów 
podyplomowych,  które  były  bardzo 
potrzebne  w  tamtych  czasach. 
W ciągu 20 lat przeszkoliliśmy około 
1000 sędziów i prokuratorów, rzesze 
pracowników administracji państwo-
wej. Wspomniany  wyżej  polsko-ho-
lenderski  program  Matra  pozwolił 
na przygotowanie administracji pań-
stwowej  do  wielkich  wyzwań  zwią-
zanych  z  polskim  członkostwem 
w Unii. Po studiach podyplomowych, 
w 1995 roku ruszyły studia licencjac-
kie na  kierunku  stosunki międzyna-
rodowe  ze  specjalnością  integracja 
europejska  (SM-IE).    Realizowana 
na  początku  we  współpracy  z  In-
stytutem  Stosunków  Międzynaro-
dowych UW. Kierunek europeistyka 
na studiach licencjackich i magister-
skich  został  uruchomiony  od  roku 
akademickiego 2004/2005 (na mocy 
decyzji  Senatu  Uniwersytetu  War-
szawskiego z 17 grudnia 2003 roku). 
Obecnie  mamy  wielką  satysfakcję, 
że nasi absolwenci zajmują wysokie 
stanowiska.

Dziękuję za rozmowę.
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PRZEŚWIETLAMY EUROPEISTYKĘ

Zainicjowana przez pracowników Centrum Europej-
skiego  UW  europeistyka  została  uznana  za  oficjalny 
kierunek  studiów  Rozporządzeniem  Ministra  Edukacji 
Narodowej  i Sportu z dnia 3  listopada 2003  roku, czy-
li  dopiero 8  lat  temu! Ministerstwo Nauki  i Szkolnictwa 
Wyższego w międzyczasie zweryfikowało dane na temat 
wiedzy, jaką powinien posiadać absolwent europeistyki. 
Aktualnie  wygląda  to  dość  obszernie:  „absolwent  stu-
diów powinien posiadać ogólną wiedzę interdyscyplinar-
ną z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności wyko-
rzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem 
zasad etycznych. Powinien rozumieć i umieć analizować 
procesy  społeczne  i  polityczne  dokonujące  się w  skali 
globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, a także za-
sady ekonomiczne i prawne leżące u podstaw organiza-
cji i funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Powi-
nien znać historię Europy, uwarunkowania jej integracji, 
a także genezę powstania i zasady funkcjonowania Unii 
Europejskiej.  Absolwent  powinien  umieć  rozwiązywać 
proste  problemy  zawodowe,  gromadzić,  przetwarzać 
oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także 
uczestniczyć w pracy zespołowej. Powinien znać  język 
obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć 
posługiwać  się  językiem  specjalistycznym  niezbędnym 
do wykonywania zawodu.”

Program europeistyki został podzielony na dwie gru-
py: treści podstawowych i treści kierunkowych. W grupie 
podstawowej  znajdują  się  następujące  dziedziny:  spo-
łeczeństwo  i  kultura  Europy,  ekonomia,  nauka  o  poli-
tyce  i prawo europejskie. Studenci europeistyki muszą 
przebrnąć przez co najmniej 90 godzin każdego z tych 
zakresów treściowych (razem 360 godzin). Grupa treści 
kierunkowych  to:  historia  społeczna  Europy,  systemy 
polityczne państw europejskich, integracja gospodarcza 
w Europie,  instytucje  i procesy decyzyjne w Unii Euro-
pejskiej,  polityki wspólnotowe,  usytuowanie,  znaczenie 
i rola Europy w stosunkach międzynarodowych oraz usy-
tuowanie, znaczenie i rola Polski w Europie. Treści z dru-
giej grupy mają zająć studentowi w sumie 240 godzin. 
Swoboda w programie jest więc duża. Co widać. Jasne, 
że są  takie przedmioty, które można znaleźć w prawie 
każdym programie europeistyki w Polsce, a mianowicie: 
Historia  społeczna Europy, Wstęp  do  prawoznawstwa, 
Ekonomia, Socjologia, Politologia, Geografia polityczna 
i  gospodarcza  Europy,  Instytucje  i  funkcjonowanie  UE 
czy Prawo UE. Jednak każda uczelnia stara się dodać 

swojej europeistyce coś od siebie. Tak np. na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim studenci europeistyki poznają 
Europejskie  prawo  wyznaniowe,  o  którym  większość 
europeistów  nie  ma  pojęcia.  Uniwersytet  Jagielloński 
w Krakowie oferuje studentom europeistyki szeroką ofer-
tę przedmiotów do wyboru, wśród których znajdują się 
np. Anatomia i dynamika konfliktów czy Unia Europejska 
a Bałkany. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 
prowadzi m.in. zajęcia pt. Program Natura 2000 w po-
lityce Unii albo Spółka europejska. Wychodzi na  to, że 
europeistyka europeistyce nierówna.

A  studenci  nie  zawsze  są  zadowoleni  ze  swojego 
programu.  O  preferencje  w  przedmiotach  zapytałam 
50  studentów  europeistyki.  Największa  część  ankie-
towanych  pozytywnie  odnosi  się  do  Negocjacji  mię-
dzynarodowych. Argumenty  są  różne –  niektórzy  chcą 
się w przyszłości zająć dyplomacją lub po prostu ich to 
interesuje,  inni  twierdzą,  że  negocjacje  są  „podstawą 
relacji międzyludzkich  i  działania UE”.  Kolejne  chętnie 
widziane na studiach europejskich przedmioty to Wspól-
na polityka zagraniczna  i bezpieczeństwa, Organizacje 
międzynarodowe  i Współpraca w wymiarze sprawiedli-
wości  i  spraw  wewnętrznych.  Najgorszą  opinią  cieszy 
się Statystyka. Jako opcję „nigdy nie chciał(a)bym zoba-
czyć w programie swoich studiów” zaznaczyło ją prawie 
60%  ankietowanych.  Motywy  są  różne:  bo  trudna,  bo 
nudna,  bo wystarczy  ekonomia,  bo  inne  dziedziny  za-
gadnień  ekonomicznych  są  bardziej  istotne.  Następne 
przedmioty według studentów europeistyki nieprzydatne 
to te o ochronie środowiska, np. Program Natura 2000 
w polityce Unii oraz Prawo autorskie i Logika. Studenci 
mogą  dywagować,  ale  czy  kiedyś  ich  zdanie  zostanie 
dokładnie przebadane i wzięte pod uwagę, podczas gdy 
zmiana programu studiów wiąże się z tyloma papierkami 
w obrębie uczelni..…? Na dodatek nie wiadomo, czy gra 
byłaby warta świeczki.

Przedmioty najczęściej 
powtarzające się na 
różncyh europeisty-
kach:

Historia społeczna Europy
Wstęp do prawoznawstwa
Ekonomia
Socjologia
Politologia
Geografia polityczna 
i gospodarcza Europy
Instytucje i funkcjonowa-
nie UE
Prawo UE 

Przedmioty często 
powtarzające się:

Filozofia
Informatyka
Procesy integracyjne 
w Europie 
Prawo międzynarodowe 
publiczne
Systemy polityczne 

państw europejskich
Integracja RP z UE
Psychologia
Fundusze europejskie
Międzynarodowe stosunki 
polityczne
Międzynarodowe stosunki 
gospodarcze
Wstęp do polityk Unii 
Europejskiej
Społeczne i kulturowe 
aspekty integracji euro-
pejskiej
UE w stosunkach między-
narodowych

Przedmioty oryginalne:

Elementy statystyki 
i demografii
Bezpieczeństwo euro-
pejskie
Polityka zagraniczna 
i europejska RP
Anatomia i dynamika 
konfliktów

Aktywność NATO we 
współczesnym świecie
Emigracja, obywatel-
stwo i wielokulturowość 
w Europie
Negocjacje międzyna-
rodowe
Korzenie współczesnego 
prawa europejskiego
Wspólna polityka zagra-
niczna i bezpieczeństwa
Współpraca w wymiarze 
sprawiedliwości i spraw 
wewnętrznych
Podstawy logiki
Program Natura 2000 
w polityce Unii
Spółka europejska
Polityka ochrony środo-
wiska UE
Podstawy zarządzania
Mity i symbole instytucji 
politycznych
Media w Europie
Polityka regionalna UE

European Studies pojawiły się na Za-
chodzie wraz z ideą integracji starego 

kontynentu. Polska potrzebowała na to 
trochę więcej czasu

MARZENA SKUBIJ
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Marzena Skubij: Pani Dyrektor, co 
Pani myśli o naszej europeistyce?

dr Anna M. Ostrowska: Nasza euro-
peistyka powstawała jako studia między-
wydziałowe – dydaktykę prowadzą osoby z 
doświadczeniem, formalnie przygotowane 
do zajęć z prawa, ekonomii, socjologii, czy 
politolgii. Na wielu innych europeistykach 
przedmiotów prawniczych lub ekonomicz-
nych, a już szczególnie kulturowych, uczą 
po prostu pracownicy naukowi jednostki bez 
formalnego wykształcenia w wykładanym 
przedmiocie, choć często z dużym do-
świadczeniem dydaktycznym. U nas prawa 
uczą prawnicy, ekonomii ekonomiści, etc. 
Prace nad powołaniem nowego kierunku 
studiów trwały wiele lat i sporą część tego 
czasu zajęły dyskusje nad określeniem pola 
badawczego nowej dziedziny. Prawnicy 
uważali, że europeistyka powinna istnieć 
w ramach wydziałów prawa, bo „Europa“ 
to przede wszystkim specyficzny porządek 
prawny, ekonomiści uważali, że „Europa“  
dotyczy zagadnień integracji ekonomicznej, 
a przedstawiciele nauk społecznych kładli 
nacisk na wartości europejskie, ład spo-
łeczny i kwestie tożsamości. Wielu przed-
tawicieli konkretnych dziedzin uważało, że 
europeistyka wchodzi w zakres tych dziedzin 
i nie jest dyscypliną niezależną. Myślę, że ta 
dyskusja nie przyniosła ostatecznych usta-
leń i ciągle jest otwarta. W związku z tym 
naukowa tożsamość europeistyki jest ciągle 
rozmyta – raz bardziej prawna, innym razem 
ekonomiczna, a jeszcze innym kulturowa. 
Widać to wyraźnie, kiedy przeanalizujemy 
pewne przedmioty: czy np. Regionalizm i fe-
deralizm w Europie, to domena dla geografa, 
politologa, czy może antropologa? Każdy z 
przedstawicieli tych dziedzin będzie ujmował  
ten przedmiot inaczej. A może nie powinien 
to być przedmiot odrębny, bo treści kształ-
cenia są rozłożone wystarczająco w ramach 
innych przedmiotów? 

Według rozporządzenia ministra 
europeistyka składa się z treści 
podstawowych, w które nie bar-
dzo można ingerować oraz z tre-
ści kierunkowych i tu wiele zależy 
od wydziału, prawda?

Tak. Chdź nowa ustawa o szolnictwie wyżym 
obowiązująca od jesieni 2010 roku nie jest 
jeszcze skutecznie zastosowana (brak prze-
pisów wykonawczych). Niezależnie od usta-

leń prawnych, mamy poważne ograniczenie 
logistyczne. Masowość edukacji wyższej, 
tak bardzo ważna dla narodowych statystyk, 
nie bierze pod uwagę tego, że działamy w 
ograniczeniach logistycznych: np. pojem-
ność sal wykładowych,  mała możliwość in-
dywidualnego podejścia do indywidualnego 
przypadku (przy ograniczonych zasobach 
osobowych – kiedy tych przypadków jest np. 
660 czy 900).  

Sumując – pracownicy Centrum Europej-
skiego byli związani z pracami nad powoła-
niem europeistyki jako kierunku studiów od 
samego początku tych prac w latach 90-tych 
ubiegłego stulecia. Zaczęliśmy od jednych z 
pierwszych w naszym kraju studiów I-szego 
stopnia (wg systemu bolońskiego i tu też by-
liśmy bardzo na czasie), niestarcjonarnego 
licencjatu ze stosunków międzynarodowych  
(specjalność – integracja europejska) w 
1995 roku. Te studia operały się na dopra-
cowanej i autorskiej wizji dotyczącej kwestii 
integracji Europy. 

Europeistyka, którą zajeliśmy się następnie, 
była pomyślana szerzej – bo integracja doty-
czy na razie tylko części Europy.
„Europeistyka“ w naszym ujęciu, to pole 
znacznie szersze niż to, dotyczące zitegro-
wanych na razie 27 państw. Dlatego wymiar 
narodowy nie był dla nas kluczowy – istotne 
są fundamenty naszej koncepcji dydak-
tyczno-naukowej – nie tyle „wiedza o Unii” 
– lecz znajomość problemów europejskich 
w „długim okresie“ i, w miarę możliwości, 
w jak najpełniejszym wymiarze. Z tej idei 
wrasta istotna różnica europeistyki w Cen-
trum Europejskim wobec innych europeistyk 
– komponenty: ekonomiczny, prawniczy, 
politologiczny i kulturowo-społeczny, są 
równoważne. Studenci mogą wybierać od-
powiednie seminaria i mieć pewien rodzaj 
specjalizacji – każda w równym prawie. Za 
to bolączką moim zdaniem jest to, że macie 
państwo za mało przedmiotów do wyboru. 
Problem ten został przerzucony na OG-UNy 
– macie kilka OG-UNów do zrealizowania w 
trakcie studiów. To mają być te przedmoity, 
które są indywidualnie wybierane zgodnie z 
zainteresowaniami. Ale wiemy, że to różnie 
działa. I, że przy tej liczbie studentów, która 
jest, nie jest możliwe, żeby każdy student 
miał przydzielonego opiekuna, który nada 
temu wyborowi spójność, żeby to składało 
się w formę specjalizacji. Studenci biorą 
takie OG-UNy, jakie są wygodne.

Albo na jakie zdążą się 
zarejestrować…

Albo jakie… 

… łatwo zaliczyć. A czy nie myśli 
Pani, że z biegiem czasu dobrze 
by było coś w tych naszych stu-
diach zmienić?

My zmieniamy cały czas. To są zmiany, które 
dla studentów mogą wydawać się kosme-
tyczne. W tej chwili koncentrujemy się na 
studiach magisterskich, bo one już działają 
parę lat i ta formuła zdecydowanie wymaga 
wzbogacenia, pewnych zmian. Zmiany nie są 
łatwe. Szczególnie ze względu na problem 
koherencji dydaktyki, który powinien być 
zachowany. To jest trudne przy studiach in-
terdyscyplinarnych, bo ekonomista patrzy na 
to inaczej, prawnik inaczej. Jest to trudne ze 
względu na obciążenia takie czysto fizyczne, 
dotyczące prowadzących zajęcia. Admini-
strowanie studiami dzisiaj wymaga długiego 
okresu planowana – zmiany w zakresie 
przedmiotów wymagają wielomiesięcznego 
czekania na zgodę Senatu  i wcześniejszego 
zgłoszenia do USOS-a.  A on zamyka się 31 
maja na przyszły semestr – to znaczy, że je-
żeli latem przeczytam książkę, która nada mi 
nową perspektywę, to nie jestem już w stanie 
nowych pomysłów wprowadzić do wymo-
gów. Jesteśmy ograniczani z bardzo wielu 
(szczególnie administracyjnych) powodów.

Czyli to nie jest takie proste, jakby 
się mogło wydawać…

Nie, to nie jest proste i to nie są sprawy, któ-
re można nawet przeprowadzić w pół roku. 
Żeby rozsądnie zmienić, moim zdaniem, 
rzeczy programowe – minimum to rok i to 
intensywnej pracy. To nie jest przecież ki-
szenie kapusty – proces, o którym wiemy, że 
jak się zacznie, to w pewnym momencie się 
skończy i będzie efekt. Tu chodzi o dalszą 
przyszłość – naszą, a szczególnie naszych 
dzieci. Efekty zmian będą widoczne po kilku, 
jeśli nie kikunastu latach. Będą one miały 
jednak fundametalne znaczenie dla nas 
wszystkich.

Dziękuję za rozmowę.

O opinię o europeistyce zapytaliśmy Dyrektor Centrum Europejskiego ds. Studenc-
kich dr Annę M. Ostrowską
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MIEJ SWOJE ZDANIE… 
…O UNIWERSYTECIE

Kazimierz Twardowski
„O dostojeństwie Uniwersytetu”
(fragmenty wykładu wygłoszonego w 1932 r. na Uniwersytecie Poznańskim) 

[…] Ilekrotnie wymawiam wyraz „Uniwersytet” czynię to – przyznaję – z pewnym namaszczeniem. Minęło wprawdzie już 
sporo lat, odkąd po raz pierwszy zetknąłem się z tą instytucją; przez prawie pół wieku mogłem się z nią oswoić zrazu jako student, 
następnie jako nauczyciel; mimo to po dziś dzień odczuwam tak żywo wielkie dostojeństwo Uniwersytetu, jak wtedy, gdy z dumą 
w sercu stałem się obywatelem akademickim. Dostojeństwo to płynie nietylko z sędziwego wieku i chlubnych tradycji uczelni, 
noszących tę nazwę, ma ono swe źródło w samej idei Uniwersytetu, która się z biegiem czasu ustaliła i która wyznacza mu funkcyę, 
którą on ma pełnić w życiu zbiorowem współczesnej ludzkości i rozlicznych jej odłamów narodowych. Według tej idei zadaniem 
Uniwersytetu jest zdobywanie prawd i prawdopodobieństw naukowych oraz krzewienie umiejętności ich dochodzenia. […]

I to niedocenianie pracy badawczej i jej wyników przenosi się też na instytucye, które pracy tej dokonują; dalszem następstwem 
tego stanu rzeczy bywają tendencje, zmierzające do zaprzeczenia Uniwersytetowi jego zupełnie wyjątkowego w społeczeństwie sta-
nowiska, do upatrywania w nim zwykłej szkoły, zakładu, mającego nauczać na równi z całym szeregiem szkół ogólno-kształcących 
i zawodowych. A tymczasem Uniwersytet, powołany do służenia prawdzie naukowej, wiedzy obiektywnej, oraz do doskonalenia 
metod badania, przedewszystkiem uczyć winien myślenia naukowego jako tego właśnie sposobu myślenia, który do owej wiedzy 
i prawdy prowadzi. […]

Uniwersytet ma zarazem obowiązek unikania także ze swojej strony wszystkiego, coby mogło tę niezawisłość nadwyrężać lub 
stwarzać chociażby pozory ulegania jakimkolwiek wpływom lub dążnościom, nie mającym nic wspólnego z badaniem naukowem 
i jego celem. Musi odgradzać się od wszystkiego, co nie służy zdobywaniu prawdy naukowej, musi przestrzegać należytego dystansu 
między sobą a nurtem, który mknie około jego murów życie dnia potocznego, zgiełk ścierających się prądów społecznych, ekono-
micznych, politycznych i wszelakich innych; wśród walk i zmagań się tych najrozmaitszych prądów Uniwersytet winien trwać 
niewzruszenie jak latarnia morska, która wskazuje swem światłem okrętom drogę przez wzburzone fale, lecz nigdy światła swego 
nie nurza w samych falach. Gdyby to uczyniła, światłoby zgasło, a okręty pozostałyby bez gwiazdy przewodniej.[…]

Nie należy zadania wychowawczego Uniwersytetu upatrywać w tem, by urabiał duszę młodzieży na pewną modłę społeczną 
lub polityczną, by rozwijał w niej pewien kierunek i pewien sposób ustosunkowywania się do praktycznych celów życiowych. […] 
Działanie wychowawcze Uniwersytetu polega na budzeniu i pogłębianiu w młodych umysłach zrozumienia olbrzymiej doniosłości, 
którą posiada dla ludzkości prawda obiektywna i praca około jej zdobywania. […] Posiadłszy zaś zrozumienie wartości prawdy 
naukowej i żywiąc dla niej należytą cześć, młodzież ochoczo przyswajać sobie będzie umiejętność postępowania do wszelakich 
zagadnień w sposób ostrożny i krytyczny […]. 

Jerzy Brzeziński
„Czy potrzebny jest nam uniwersytet w zbójeckich czasach”
(fragmenty artykułu opublikowanego w: miesięczniku ODRA, 11/2002)

[…] Uniwersytet stworzony został dla krzewienia i pogłębiania nauk. Jest bowiem osobliwym miejscem twórczego spotykania 
się uczonych-mistrzów (profesorów) i studentów w celu konstruowania modeli rzeczywistości i przekazywania kolejnym pokole-
niom najnowszej wiedzy o tej rzeczywistości i metodach jej jak najlepszego poznawania. Uniwersytet, kształcąc na najwyższym 
poziomie, czyni to nie tylko z myślą o rozlicznych instytucjach, które stworzyło społeczeństwo, których sprawne funkcjonowanie 
i wypełnianie coraz to bardziej złożonych i dla przeciętnego obywatela niezrozumiałych zadań zależy całkowicie od ciągłego dopły-
wu nowych, dobrze wykształconych „białych kołnierzyków”, ale także z myślą o własnych potrzebach, o konieczności odtwarzania, 
ilościowego i jakościowego, stanu tych, którzy prowadzą badania naukowe i kształcą innych.

Musi tedy uniwersytet rozwijać myślenie teoretyczne, a nie kłaść nacisk – ulegając presji państwa i korporacji gospodarczych – 
jedynie na kształcenie praktyczne. Kształcenie teoretyczne, przygotowanie do pełnienia roli badacza, otwieranie horyzontów przed 
młodymi ludźmi, a nie zamykanie ich w ciasnych schematach ról, pisanych z myślą przystosowania do dnia dzisiejszego, istotnie 
odróżnia uniwersytet od wyższej szkoły zawodowej […].

  1http://www.ifispan.waw.pl/bibfis/data/temp/K.Twardowski-O_dostojenstwie.pdf
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O Uniwersytecie STUDENCI

Dlaczego studia na UW? Bo słyszałam, że te dwie 
literki w CV ładnie wyglądają ;) A tak całkiem 

poważnie, to studia na uniwersytecie wydały mi się 
jedynym rozsądnym rozwiązaniem w moim przypad-
ku. Kierunki studiów, które brałam pod uwagę, na UW 
są na najwyższym poziomie, a w końcu chyba taki 
powinien nas interesować. Uniwerek w Warszawie, ze 
względu na swoją wielkość, oferuje sporo możliwości. 
Zaletą jest też z pewnością BUW, chociaż to raczej 
nie determinuje wyboru uczelni.

Nie ukrywam jednak, że studia pod pewnymi 
względami zawiodły moje oczekiwania. Za mało zajęć 
(zwłaszcza tych praktycznych), za mało ambitnych 
studentów, którym nie zależy tylko na zdobyciu 
„papierka” z prestiżowej uczelni, za mało możliwości 
indywidualnego rozwoju. Myślę też, że uczelnia 
i wykładowcy zdecydowanie bardziej powinni intere-
sować się swoimi studentami i pomagać im w rozwoju 
zawodowym.

Judyta, studentka Centrum Europejskiego i Insty-
tutu Dziennikarstwa WDiNP UW

U niwersytet jest miejscem produkowania 
i przekazywania teorii. Spełniało to istotną 

funkcję w budowaniu intelektualnej elity kraju, 
ale wraz z umasowieniem się studiów wyższych, 
obniżył się również poziom nauczania i poziom 
absolwentów. 

Uniwersytet musi ewoluować a teorię pokazy-
wać w praktycznym wymiarze - jak i gdzie można 
ją zastosować. Szczególne znaczenie ma to 
w przypadku studiów biznesowych, gdzie najważ-
niejsze uczelnie w tej dziedzinie, takie jak Harvard, 
opierają swój program nauczania niemal w całości 
na tzw. casach, czyli studiach przypadków. W Pol-
sce wygląda to inaczej - student specjalności 
marketing na studiach magisterskich Wydziału Za-
rządzania, musi wyuczyć się na pamięć struktury 
bilansu banku centralnego, setek teorii z zarządza-
nia kadrami (które nic mu nie mówią, a po miesią-
cu pozostają jedynie mglistym wspomnieniem) lub 
wyliczanki „jakimi cechami powinien się charakte-
ryzować dobry przedsiębiorca”. W takim natłoku 
bzdurnych przedmiotów i wymagań (zwłaszcza 
tych, które nie interesują słuchaczy danej spe-
cjalizacji), student nie ma ani czasu, ani siły na 
pogłębianie wiedzy w ramach specjalizacyjnych. 
Przy tak chorej ilości przedmiotów można również 
zapomnieć o zdobywaniu pierwszych doświadczeń 
zawodowych, tak cenionych przez pracodawców. 
Parafrazując klasyka – Uniwersytecie! Wydziale 
Zarządzania! Nie idźcie tą drogą!

Łukasz, student Wydziału Zarządzania UE

Po studiowaniu na UW oczekiwałem możliwości 
rozwijania swoich zainteresowań – zarówno 

przez zajęcia na macierzystym wydziale, jak i poprzez 
udział w przedsięwzięciach całego Uniwersytetu – i to 
niewątpliwie się sprawdziło. Idąc na UW myślałem, 
że przy tak wielu grupach ćwiczeniowych, niezwykle 
ciężko będzie nawiązać głębsze, przyjacielskie 
relacje – ta obawa na szczęście się nie sprawdziła. 
Szybko udało mi się złapać dobry kontakt z paczką 
naprawdę fajnych ludzi.

Wbrew powszechnemu narzekaniu, uważam, że 
studia na UW były dobrym wyborem. Oczywiście na 
samym Uniwersytecie gołym okiem widoczne są zna-
czące różnice. Na niektórych wydziałach brak kontak-
tu z wykładowcami, przepełnione grupy ćwiczeniowe, 
nudne zajęcia, czy źle działający samorząd, lub 
dziekanat – to naprawdę poważne problemy.

Adam, student Centrum Europejskiego

Spodziewałem się, że duża konkurencja rekru-
tacyjna będzie skutkowała wysokim poziomem 

na co dzień. Wydawało mi się przed laty, że za 
kamienną bramą naszej uczelni kształci się elita. 
Dziś sam należę do tej „elity” i niestety zdaję sobie 
sprawę z jej poziomu.

Michał, student Wydziału Polonistyki i Instytutu 
Dziennikarstwa WDiNP UW
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JAK (NIE) PISAĆ?

Pisać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej…

Piszemy coraz gorzej. Pisać nie lubimy. Bo to trudne. Bo to nudne. Bo czasochłon-
ne. Bo niepraktyczne. A może dlatego, że obnaża nasze słabości? Źródła problemów 
z pisaniem są przynajmniej dwa. Pierwsze  łączy się z szukaniem odpowiedzi na 
pytanie: „O CZYM chcę napisać?”. Drugie – niemniej ważne i nastręczające nam 
coraz więcej trudności – „JAK napisać, żeby mnie zrozumiano?”. 

Nowy dział w naszym piśmie pokazuje najczęściej popełniane przez nas 
błędy. Ma służyć radą, jak pisać lepiej. Będziemy publikować tu nie tylko 
fragmenty naszych tekstów – esejów pisanych na zaliczenie przedmio-
tu, prac licencjackich i magisterskich. Będziemy też wyjaśniać, jakiego 
typu błędy najczęściej popełniamy i jak można ich uniknąć. 

Popularne błędy, które zdarzają się wszystkim (i nam, studentom, i IM, wykładowcom)…

Źle:

dwutysięczny jedenasty

Poprawnie:

dwa tysiące jedenasty

Źle:

w cudzysłowiu

Poprawnie:

w cudzysłowie

Dlaczego? 
W liczebnikach porządkowych, czyli takich, które wskazują kolejność, zazwyczaj 

odmienia się tylko dwa ostatnie elementy – dziesiątki i jedności. Powiedziałby 

ktoś „w roku tysięcznym dziewięćsetnym pięćdziesiątym piątym”? To skąd dwu-

tysięczny jedenasty? Błąd prawdopodobnie pojawia się przez przyzwyczajenie 

do mówienia 11 lat temu „rok dwutysięczny”.

Dlaczego? 
Wyraz cudzysłów powstał z połączenia słów „cudze” i „słowo” – nikt nie powie w 

cudzym słowiu, tylko w cudzym słowie. Stąd też w cudzysłowie.

Z prac paranaukowych studentów CE

W tabeli na następnej stronie (w lewej kolumnie) umieściliśmy krótkie fragmenty naszych prac. Zawierają one przede wszystkim błędy logiczne i składniowe (orto-
graficzne w imieniu studentów poprawił Word). Błędy te popełniamy najczęściej. Wyszukanie ich zajęło nam niepokojąco niewiele czasu. W prawej kolumnie tabeli 
znajdziecie krótki komentarz – wyjaśnienie, na czym błąd polega i jak go uniknąć.

Tekst dobrze napisany to tekst prosty i jasny, wyjaśniający 
określone zagadnienie lub dany problem, a nie prowokujący do 
zadawania kolejnych pytań. Jakości tekstu (i jego naukowego 
charakteru) nie dowodzą ani zdania wielokrotnie złożone, ani 
słowa zaczerpnięte ze „Słownika Wyrazów Obcych” i wyszuka-
ne figury stylistyczne. Najważniejsza jest przejrzysta struktura 
tekstu – musi być jasne, dlaczego tekst powstał (chęć zalicze-
nia przedmiotu nie może być jedynym jawnym powodem:)) i do 
jakich wniosków prowadzi. 

Za Adamem Wolańskim  prostotę  stylu możemy  objaśnić 
następująco:

„Prostota stylu stanowi przeciwieństwo zawiłości, ozdobności 
i pretensjonalności. Tekst napisany prostym stylem charak-
teryzuje się przede wszystkim tokiem składniowym wiernie 

oddającym spontaniczny porządek opowiadania, opisu czy 
rozumowania […]. Wypowiedź sformułowana prosto nie skupia 
uwagi czytelnika na swoim kształcie językowym, lecz wyłącz-
nie przekazuje określoną treść […]” 1.

Prostocie stylu nie sprzyjają: zawiłość składniowa; stoso-
wanie wyszukanych figur stylistycznych (np. „ukazała perły zę-
bów” zamiast „pokazała ładne, równe zęby”; pretensjonalność 
stylu  (np.  „język  Szekspira”  zamiast  „język  angielski”)  oraz 
częste posługiwanie się negacją (np. „tym razem się nie spóź-
nił”  zamiast  „tym  razem był punktualny”,  „niebogaty” zamiast 
„biedny”).

Prostota stylu jest jednym z siedmiu elementów „dobrego 
stylu”. Pozostałe omówimy w kolejnych numerach.

Lekcja numer 1: Prostota stylu

 1A. Wolański, Siedem kanonów stylu komunikatywnego, czyli jak pisać, by czytano nas chętnie i powszechnie w: E. Wierzbicka, A. Wolański, D. Zdunkiewi-
cz-Jedynak, Podstawy stylistyki i retoryki, WN PWN, Warszawa 2008, s. 14–15.
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Cytaty Komentarze

Przedstawiony szkic, nie jest skończonym portretem, lecz zarysem ulegają-
cym ciągłym poprawkom. Warto jednak było go nakreślić, dając tym samym 

punkt wyjścia mogący ewoluować. 

•  Autor  chciał  posłużyć  się metaforą  szkicu  –  pomysł  dobry,  lecz  spalił  na 
panewce.

•  Punkt wyjścia nie może ewoluować.
•  Propozycja poprawnej wersji: 

W powyższym tekście zarysowałam jedynie obraz sytuacji, jednak szkic ten 
może być dobrym punktem wyjścia do dalszych rozważań. 

W założeniu tego systemu człowiek traktowany jest jako całość, nie ma 
podziału na jednostki.

•  Propozycja poprawnej wersji: 
W założeniu tego systemu ludzie traktowani są jako jednolita masa. 

Według nich rząd nie kieruje państwem w kierunku życia bardziej bezpiecz-
nego, sprawiedliwego. Sytuacja taka dąży do osłabienia, mimo wszystko, 

społecznej legitymizacji systemu.

•  Kierować można się wyłącznie w jakimś kierunku.
•  Sytuacja nie może dążyć, może się rozwijać.
•  Propozycja poprawnej wersji: 

Ich zdaniem polityka rządu nie sprawia, że państwo jest bezpieczniejsze 
(druga część zdania pozostają zagadką).

Błędem światowych badaczy komunizmu było całkowite oddzielenie Marksa 
od Engelsa.

•  Propozycja poprawnej wersji:
Błędem badaczy o światowej renomie było oddzielenie poglądów Mark-
sa od poglądów Engelsa.

Przedstawiony przez Marię Ossowską wzór idealnego demokraty wyróżnia 
się cechami kładącymi nacisk na uspołecznienie i przystosowanie do życia w 

zbiorowości.

•  Cechy nie mogą kłaść nacisku.
•  Propozycja poprawnej wersji:

Idealny  demokrata,  zgodnie  z  wzorem  przedstawionym  przez  Marię 
Ossowską, powinien być otwarty na innych i chętny do współpracy.

Krytycyzm pozwala nie ulegać pustym hasłom i myśleniu zbiorowym, które jest 
często przyczyną konfliktów na każdym tle.

•  Zła odmiana rzeczownika, poprawna to: nie ulegać myśleniu zbiorowemu.
•  Propozycja poprawnej wersji:

Postawa  krytyczna może  uchronić  przed  niebezpieczeństwem wynikają-
cym z myślenia zbiorowego. 

Można też powiedzieć, że było to ogromnie trudne, czego dokonała.
•  Propozycja poprawnej wersji:

Można powiedzieć, że to, czego dokonała, było naprawdę trudne.

Joseph E. Stiglitz pokazuje globalizację oczami z wewnątrz i zewnątrz.

•  Propozycja poprawnej wersji:
Joseph Stiglitz opisuje globalizację z różnych punktów widzenia (chyba że 
czegoś nie wiemy o laureacie Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii z 2001 
roku:))

Po pierwsze ma on obowiązek szerzenia i odkrywania jedynych prawdziwych 

prawd, bowiem na uniwersytecie poznawanie prawdy jest najważniejsze, ponie-

waż z tego właśnie wyrasta ogromna wiedza naukowa.

Szczególnie cenione są osoby, które łączą w służbie społecznej zdolność do ofia-

ry z poczuciem odpowiedzialności i nie pytają o to, dlaczego właśnie one mają 

to robić, lecz odwrotnie, pytają, dlaczego właśnie oni mieliby się od niej uciec.

Wzory mędrców i świętych były elitarne. Tylko niektórzy ludzie mogli liczyć na 

to, aby nimi być. Nasz wzór kładzie większy nacisk na intelektualność i wnętrze. 

Omawia i krytykuje rządy odpowiedzialne ze obecną sytuację oraz proponuje 

propozycje reform.

Stiglitz chce uczulić, gdzie i w jakim stopniu globalizacja zawiodła, jak ją naprawić 

oraz abyśmy nie popełniali tych samych błędów.

Bauman pisze też, że wielu ludzi pragnie sprawdzić i skonsumować wszystko 

co mogą, gdyż to zapewni im ciekawość, którą mogą zaspokoić i to ona da im 

pewnego rodzaju nieśmiertelność.

Człowiek, który jest w stanie myśleć samodzielnie, musi z tego tytułu nabyć nie-

zwykle ważną umiejętność ,,samodzielnego myślenia”.

Mill opisując naturę ludzką nawiązuje do drzewa.

Najkrótszym, najrozsądniejszym i chyba jednym z łatwiejszych sposobów po-

znania natury człowieka jest niewątpliwie dowiedzieć się, czym lub kim był on 

od zawsze.

Gdyby zamienić wszystkich ludzi na maszyny, świat poniósłby największą stratę, 

ponieważ natura ludzka jest jak drzewo.

Cytatów ciąg dalszy bez komentarza (ale do refleksji)

IGA KAMOCKA,
MARIANNA ARTOWICZ
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„Fete de la Musique” – 
zabawa na ulicach Paryża 
przy akompaniamencie 
profesjonalnych muzyków 
jak i amatorów.
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Rock Werchter – Rockowy 
festiwal, który w tym roku 
będzie gościł takich artystów 
jak, Coldplay, Kings Of 
Leon, Iron Maiden, The 
Chemical Brothers,  Arctic 
Monkeys, czy  Linkin Park.3
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Roskilde Festiwal – jeden 
z największych i najstar-
szych festiwali muzycznych 
w Europie. W swej 40-letniej 
historii gościł takie gwiazdy 
jak U2 czy Bob Marley.1
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Copenhagen Jazz Festiwal – 
artystyczna uczta dla fanów 
jazzu.
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Festiwal Kultur Świata – 
festiwal pokoju z muzyką, 
tańcem, jogą i tradycyjną 
kuchnią wegetariańską.2
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Galway Arts Festiwal – 
artystyczna różnorodność 
to najkrótsza definicja tego 
festiwalu, podczas którego 
można wziąć udział zarówno 
w koncertach i przedsta-
wieniach teatralnych jak 
i pokazach tanecznych czy 
spotkaniach dyskusyjnych. 
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Cambridge Folk Festiwal – 
festiwal folkloru na terenie 
miasta uniwersyteckiego 
w Cambridge.2
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Spraoi Street Festival – 
koncerty, parada, fajerwerki, 
czyli kolejny wakacyjny 
festiwal uliczny. 
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Sziget Festiwal – europejski 
Woodstock! Jeden z więk-
szych festiwali muzycznych 
w Europie.

8
-1

5
 s

ie
rp

n
ia

, 
B
u
d
ap

es
zt

, 
W

ęg
ry

PODRÓŻOWAĆ INACZEJ - COUCHSURFING

Chcesz fajnie spędzić wakacje, ale jeszcze nie masz pomy-
słu gdzie, z kim – i co najważniejsze – za ile? Za chwilę część 
Twoich wątpliwości zniknie…

Portal  CouchSurfing  został  założony  w  2003  roku  przez  27-letniego 
obywatela USA – Casey’a Fentona, który chciał zaznajomić użytkowników 
strony z możliwością niekonwencjonalnego poznawania nowych miejsc na 
świecie. Casey, jako zagorzały przeciwnik hoteli, w których, jak twierdził: nie 
dostaje się nic więcej oprócz czystej pościeli  i dość pokaźnego rachunku 
za pobyt na koniec wyjazdu, chciał udostępnić osobom zarejestrowanym 
na stronie możliwość wzajemnego oferowania sobie darmowych noclegów. 
Nie spodziewał się wówczas, że CouchSurfing może zyskać taką popular-
ność! Czym w takim razie jest CouchSurfing?

Couchsurfing jest pewną ideą nawiązywania znajomości z ludźmi z róż-
nych miejsc  na  świecie.  Ludzie,  którzy  nie  znają  się, wzajemnie  oferują 
sobie darmowe noclegi, wspólnie zwiedzają i, jak sami twierdzą, zmieniają 
świat. Wystarczy  założyć  profil  na  stronie:    http://www.couchsurfing.org/, 
w którym umieścimy podstawowe  informacje o sobie, swoich zaintereso-
waniach i pasjach, a potem już możemy zacząć poszukiwania miejsca do 
spania w dowolnie wybranym przez nas mieście.

CouchSurferzy, bo tak określają siebie członkowie tej społeczności, są 
ciekawi świata, niezmiernie otwarci i pomocni. Nierzadko rola gospodarza 
nie ogranicza się jedynie do zagwarantowania miejsca do spania – często 
deklarują oni chęć oprowadzenia swoich gości po mieście, pokazania nie-
znanych miejsc dla przeciętnego  turysty,  czy wspólnego ugotowania  tra-
dycyjnej potrawy dla danego miejsca. Dzięki temu mamy naprawdę moż-
liwość poznania miejsca, w którym się znajdujemy, a nie tylko w sposób, 
w jaki zostało to opisane w sztampowym przewodniku. I tego na zbliżające 
wakacje życzę i Wam, i sobie :)

BEATA 
NIEDZIELA
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Gaubodenvolksfest – festi-
wal piwa w Bawarii.
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Kalendarium festiwali europej-
skich 2011 cd.

Aste Nagusia – Kraj Basków 
na 9 dni zamienia się w mia-
sto zabawy, tańca i śpiewu. 
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La Tomatina – największa na 
świecie bitwa na pomidory! 
Odbywa się w ostatnią środę 
sierpnia i stanowi główny 
punkt trwającej cały tydzień 
fiesty.3
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Oktoberfest – Największy 
i najpopularniejszy festiwal 
piwa na świecie. 
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Festes de la Merce – naj-
większy, coroczny festiwal 
w Barcelonie obchodzony 
ku pamięci patronki miasta, 
dziewicy de la Merce.2
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PARYŻ WART JEST MSZY... 
I NIE TYLKO MSZY ;)

Zdeklarowanych  frankofilów  ab-
solutnie nie trzeba przekonywać, że 
Paryż to miasto wyjątkowe i „trzeba 
tam  być”.  Jeśli  nad  Twoim  łóżkiem 
wisi  ogromny  plakat  z  Wieżą  Eif-
fla,  swój  dzień  zaczynasz  od  kawy 
i  świeżego  croissanta,  a  wieczory 
spędzasz  w  gronie  przyjaciół,  są-
cząc życiodajne Bordeaux i dyskutu-
jąc o którymś z blisko trzystu gatun-
ków francuskich serów – nie musisz 
czytać dalej. Prawdopodobnie jesteś 
w Paryżu, właśnie z niego wróciłeś, 
albo  zastanawiasz  się  jak  najszyb-
ciej znów się tam znaleźć!

  Jeśli  jednak,  przy  lekturze  po-
wyższych  zdań,  Twoje  brwi  uniosły 
się  w  geście  zdziwienia,  jeśli  prze-
ciągnąłeś się leniwie przekonany, że 
zamiast eskapady przez pół Europy, 
zdecydowanie  lepiej  zostać  w  cie-
płym  łóżku,  lub co gorsza (!) pomy-
ślałeś z  lekceważeniem „Co za wa-
riat dyskutuje o serach?” – zapewne 
nigdy  nie  byłeś  w  Paryżu  i  masz 
wątpliwości, czy warto tam pojechać. 
Poniższy tekst to jedyna nadzieja na 
odkupienie Twej zbłąkanej duszy…

 Dla  kogoś,  kto Paryż  zna  i  ko-
cha, wymienienie 120 powodów, dla 
których  warto  to  miasto  odwiedzić, 
nie nastręcza większych problemów. 
Ja  spróbuję  jednak  poskromić  eks-
presję  zachwytów  i  przekonać Was 
za pomocą skromnych 7 punktów.

1. Przyjeżdżając do Paryża będziesz 
miał  okazję  zwiedzić  największe 
muzeum  sztuki  na  świecie  -  Luwr. 
Warto  na  to  zarezerwować  cały 
dzień,  gdyż  zgromadzona  kolekcja, 
to  znacznie  więcej  niż  Mona Lisa, 
Wenus z Milo, czy Wolność wiodąca 
lud na barykady.  Niesamowicie  bo-
gata kolekcja malarstwa, ekspozycje 
rzeźby wszystkich epok, działa sztu-
ki  starożytnego  Egiptu  i  Mezopota-
mii,  czy  otwarte  dla  zwiedzających 
apartamenty Napoleona III – potrafią 
przyprawić  zwiedzających  o  zawrót 
głowy!

2. Zarówno do Luwru, Wersalu, czy 
nie  mniej  znanego  Musée  d’Orsay 

(muzeum  impresjonistów)  –  wej-
dziesz  za  darmo!  Podobnie  jak 
pozostali  obywatele  państw  Euro-
pejskiego  Obszaru  Gospodarczego 
pomiędzy 18. a 25. rokiem życia, nie 
musisz płacić za wstęp do większo-
ści znajdujących się w Paryżu obiek-
tów  –  wystarczy  pokazać  dowód 
lub  paszport  i  odebrać  bezpłatną 
wejściówkę!

3. Paryż, to nie tylko muzea - to mia-
sto  młodych!  Porozrzucane  po  20 
dzielnicach  różnorodne  kluby  i  dys-
koteki gwarantują, że każdy znajdzie 
coś dla siebie. Zawsze możesz tak-
że  bawić  się  pod  gołym  niebem  – 
tańce i kameralne koncerty młodych 
zespołów  trwają  nad  Sekwaną  do 
późnych godzin.

4. Warto tu przyjechać na zakupy – 
Paryż, to ciągle stolica mody i dobre-
go  smaku.  Choć  na  projekty  haute 
couture bez wątpienia nie stać prze-
ciętnego Kowalskiego, bez problemu 
można trafić chociażby na okazyjne 
ceny perfum, za które w Polsce za-
płacimy  majątek.  Wielbiciele  nowo-
czesnego designu z pewnością wró-
cą zaś do domu z miłym gadżetem 
do kuchni lub łazienki.

5. Paryż nie jest tak daleko jak Ci się 
wydaje!  Lot  samolotem  trwa  około 
2h, a w obecnych czasach znalezie-
nie relatywnie taniego połączenia nie 
stanowi większego problemu.

6.  W  Paryżu  poznasz  kulturę  od-
poczynku.  Tutaj  praca  jest  jedynie 
konieczną  przerwą  w  relaksie. 
Paryżanie  zadbali,  aby  przestrzeń 
publiczna  perfekcyjnie  służyła  wy-
poczynkowi.  Nie  zabraknie  Ci  tutaj 
małych café, w których zbierzesz siły 
do dalszego zwiedzania, ani restau-
racji, w których uczcisz udany dzień 
wyborną  kolacją.  W  licznych  miej-
skich parkach będziesz miał  okazję 
pograć  w  boule  w  cieniu  platanów, 
albo poczytać książkę przy szmerze 
fontann.  Nie  zdziw  się  także  wido-
kiem grup elegancko ubranych ludzi, 
którzy w przerwie obiadowej usiądą 
na  trawniku  na  Polach  Marsowych 

z  bagietką,  lokalnymi  kiełbaskami 
i winem – dosiądź się do nich! I nie 
przejmuj  się  –  picie  wina  w  miej-
scach publicznych nie jest zakazane 
– to część kultury odpoczynku.

7.  Ostatni  punkt  zostawiam  dla 
Ciebie,  Czytelniku.  Różnorodność 
tego  miasta  sprawia,  że  każdego 
zachwyca  inne  jego  oblicze,  inne 
zakątki  pozostają  tymi  ulubionymi. 
Odkryj co Ty dopisałbyś do tej  listy 
– bon voyage!

ADAM 
LEŚNIEWICZ
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ERAZMUS W LONDYNIE

Paweł Leśniewski: Jesteś w Pol-
sce już parę miesięcy. Londyn to 
co prawda nie drugi koniec świa-
ta, ale czy miałeś jakieś problemy 
z aklimatyzacją po powrocie do 
Polski?

Marcin  Sobala:  Nie,  niespecjalnie. 
Pewnie  głównie  dlatego,  że  pod 
koniec  swojego pobytu  zaczynałem 
już powoli tęsknić za Warszawą. Ale 
potem, dla odmiany, już po powrocie 
były momenty, w których brakowało 
mi  chwil  spędzonych  w  Londynie. 
Coś jest w tym powiedzeniu, że za-
wsze  tęsknimy  za  tymi  miejscami, 
w których nas nie ma. 

Dlaczego wybrałeś akurat wyspy?

Już  od  dłuższego  czasu  intereso-
wałem  się  historią,  kulturą,  a  tak-
że  obecnym  życiem  politycznym 
Wielkiej  Brytanii,  więc  w  naturalny 
sposób wykorzystałem szansę, jaką 
dawał Erasmus, aby wybrać się wła-
śnie w te regiony. 

Czy możesz powiedzieć, jak 
w Londynie wyglądała zakwatero-
wanie erasmusowców? Przezna-
czone są dla nich miejsca w aka-
demikach, kwatery u angielskich 
rodzin czy też każdy sam musi 
o siebie zadbać?

To była kwestia całkowicie indywidu-
alna, studenci sami musieli zatrosz-
czyć  się  o  to,  gdzie  zatrzymają  się 
na czas swojego pobytu w Londynie. 
Nie było przewidzianych rezerwacji, 
do akademików można się więc było 
dostać  jedynie w normalnym proce-
sie rekrutacji. Mi akurat nie udało się 
załapać  na wolne miejsce, więc  lo-
kum musiałem sobie załatwić w inny 
sposób. 

Miałeś czas na aklimatyzację, czy 
od razu po przyjeździe czekały na 
Ciebie zajęcia?

Nie, miałem trochę czasu dla siebie. 
Przyjechałem  do  Londynu  na  kilka 
dni  przed  rozpoczęciem  regular-

nych  zajęć  i  załapałem  się  na  tzw. 
„freshers’  week”,  czyli  okres  przy-
gotowawczy dla nowych studentów, 
w  trakcie  którego  mogłem  skorzy-
stać  z  możliwości  zwiedzania  Lon-
dynu  i  kampusu mojej  uczelni  oraz 
wziąć  udział  w  różnych  imprezach 
integracyjnych. 

W jakich uczestniczyłeś zaję-
ciach? Dołączyłeś po prostu do 
jednej z grup na Twoim wydziale?

Musiałem wybrać sobie cztery przed-
mioty,  których  chciałem  się  uczyć. 
Jako student School of Slavonic and 
East  European  Studies  musiałem 
wybrać  sobie  przynajmniej  dwa  ta-
kie, których studenci na tym wydzia-
le regularnie się uczą. Nie wszystkie 
były oczywiście dla mnie dostępne, 
niektóre  wymagały  wcześniejszego 
przygotowania z poprzednich seme-
strów.  Do  dwóch  innych  przedmio-
tów  miałem  pełną  dowolność,  nie 
musiały  być  związane  z  wybranym 
przeze mnie wydziałem.

Marcin Sobala, student III roku Europeistyki  Centrum Europejskiego, opo-
wiada pismu!CE o swoim trzymiesięcznym pobycie w Londynie, podczas 

którego studiował w University College London, School of Slavonic and East 
European Studies
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Czy zajęcia różniły się bardzo od 
tych prowadzonych na wydzia-
łach Uniwersytetu Warszawskie-
go? W Anglii także standardowo 
rozdziela się je na ćwiczenia 
i wykłady?

Wykłady  w  Anglii  są  obowiązkowe 
i trwają 60 minut, tyle samo ćwicze-
nia. Choć zdarzają się  i wyjątki,  jak 
chociażby moje zajęcia z Culture of 
Eastern  Europe,  które  trwały  dwie 
godziny  i  przypominały  połączenie 
wykładu  z  ćwiczeniami.  Co  do  sa-
mych  różnić  w  prowadzeniu  zajęć, 
to  wynikają  one  w  największym 
stopniu  z  indywidualnego podejścia 
wykładowcy. Ograniczenia czasowe 
sprawiają  jednak,  że  zajęcia  nie  są 
„rozwlekane” nawet w najmniejszym 
stopniu,  jest  na  nich  tylko  sama 
skondensowana  wiedza.  Inna  róż-
nicą  jest  to,  że  grupy  zajęciowe  są 
znacznie  mniejsze:  dla  wykładów 
to maksymalnie  około  30  osób,  dla 
ćwiczeń od 10 do 15. 

A zasady zaliczenia przedmiotów 
są zbliżone?

Nie do końca. Na moją „sesję” skła-
dało  się  osiem  esejów,  które  mu-
siałem  napisać,  po  dwa  z  każdego 
przedmiotu.  Było  to  dosyć  spore 
wyzwanie,  zważywszy na  to,  że  do 
każdej  pracy  musiałem  przeczytać 
sporo materiałów, zarówno książek, 
jak  i artykułów naukowych. Wszyst-
ko oczywiście po angielsku, wraz ze 
specjalistycznym słownictwem. 

OK. Wiemy już, jak wyglądała 
naukowa część Twojego wyjazdu 
do Londynu. Ale pewnie miałeś 
też czas na trochę zwiedzania, 
rozrywki. Co chciałeś najbardziej 
zobaczyć w Londynie?

Cieszę  się,  że  dobrze  wykorzysta-
łem  swój  czas  wolny  na  początku 
wyjazdu, gdyż później, pisząc prace 
zaliczeniowe,  nie  miałem  go  zbyt 
wiele.  Bardzo  podobało mi  się  lon-
dyńskie  City  oraz  British  Museum, 
na  którego  zwiedzanie  poświęciłem 
łącznie  parę  dni. Wart  odwiedzenia 
był  również  „Bunkier  Churchilla”, 
czyli  miejsce  gdzie  rezydował  pre-
mier Wielkiej Brytanii wraz ze swoim 
rządem  w  czasie  trwania  II  wojny 
światowej. 

A jak oceniasz nastawienie angiel-
skich studentów i wykładowców 
wobec studentów z wymiany?

Wszyscy byli bardzo mili  i pomocni. 
Nie  bez  znaczenia  jest  tu  pewnie 
fakt, że tylko jeden z uczących mnie 
wykładowców  był  rodowitym  Angli-
kiem.  Profesorowie  stanowili  nader 
międzynarodowe  towarzystwo,  na 
pewno  nie  mieli  więc  kłopotów  ze 
zrozumieniem  sytuacji  studentów 
z  innych  krajów.  Z  racji  specyfiki 
mojego  wydziału  dominowali  na 
nim  raczej  studenci  z  krajów  Euro-
py Środkowej  i Wschodniej  i  z nimi 
także miałem bardzo dobry kontakt. 
Zaś  Anglicy  z  mojego  wydziału 
podchodzili  do  studentów  z  Polski 
z dużą dozą ciekawości i zaintereso-
wania, chcąc dowiedzieć się czegoś 

o naszej kulturze, codziennym życiu. 

Poznałeś studentów z innych kra-
jów, trzymaliście się razem?

Owszem,  chociaż  ja  i  tak  trzyma-
łem się przede wszystkim w grupie, 
w której dominowali polscy studenci. 

Podsumowując: polecałbyś Lon-
dyn oraz „swoją” uczelnię przy-
szłym erasmusowcom z Centrum 
Europejskiego?

Jak  najbardziej.  University  Colle-
ge  Londyn  to  uczelnia  z  naprawdę 
świetną  atmosferą.  Zaś  co  do  jej 
poziomu naukowego, to wyróżnienie 
chociażby w rankingu uczelni Time-
sa mówi  samo za  siebie. A Londyn 
to  naprawdę  świetne  miejsce  dla 
studenta. Nie ukrywam, że bałem się 
trochę, czy moje wyobrażenia o nim 
pokryją się z rzeczywistością. Osta-
tecznie  jednak  nie  rozczarowałem 
się ani trochę. 

Dziękuję za rozmowę.
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CZARNOBYL   STREET ARTU

Na przystawkę: O Street Arcie słów kilka

Street art to dziedzina sztuki tworzonej w miejscach 
publicznych. W kręgu znaczeń pojęcia „street-art” moż-
na umieścić  każdy przejaw  twórczej  inicjatywy: od  tra-
dycyjnego graffiti poprzez murale, rzeźbę, aż do vlepek. 
Niezmiennie  od  wielu  lat  graffiti  jest  wciąż  najbardziej 
popularną formą street-artu. 

Izabela Paluch w swoim eseju pt.  „Na szarym mu-
rze  domu”  wskazuje  na  rzadko  przywoływaną  kwestię 
korzeni graffiti. A sięgają one daleko, bo aż 15-13  tys. 
lat p.n.e.  i powstałych wtedy paleolitycznych malowideł 
naskalnych  (np.  w  Lascaux).  Później,  w  Pompejach 
i  Rzymie  graffiti  stanowiły  anonimowe  rysunki  i  słowa 
(humorystyczne,  polityczne)  zapisywane  na  murach. 
Napisy  były  zazwyczaj  wydrapywane  w  ścianach,  na 
tabliczkach, dzbanach. Stąd pochodzi nazwa – graffiare, 
w języku włoskim to właśnie „drapać”, „skrobać”. Tak wy-
glądało więc pierwsze graffiti.

Władze starożytnego Rzymu szybko dostrzegły po-
tencjał, jaki tkwił w napisach na murach i zaczęto je wy-
korzystywać  do prowadzenia propagandy wyborczej. To 
oczywiście działania oficjalne, niewpisujące się w ideę, 
jaką  reprezentuje  graffiti.  Przykłady  nielegalnych  obra-
zów  znaleziono w Pompejach. Archeologowie badający 
zniszczone  wybuchem  wulkanu  miasto,    natknęli  się 
na  niecenzuralne  napisy,  których  tematyka  oscylowała 
wokół polityki, seksu oraz skandali. Taka „oddolna komu-
nikacja na murach miasta” (I.Paluch, Na szarym murze 
domu w: Polski Street Art., wyd. Carta Blanca, Warszawa 
2010.) była bardzo popularna nie tylko w starożytności, 
ale również w czasach późniejszych.

Skok do współczesności: Nowy Jork  lat  sześćdzie-
siątych.  To  właśnie  tam  graffiti  na  stałe  połączyło  się 
ze  sztuką.  Od  tej  pory  kojarzone  jest  z  przestrzenią 
gęsto zaludnionego miasta,  z działaniem artystycznym 
w miejscach publicznych. Wszystko to stało się w dużej 
mierze  za  sprawą  Demetriusa,  który  pracował  w  No-
wym  Jorku  jako  posłaniec.  Wszystkie  miejsca,  które 

odwiedzał (wagony metra, bramy, mury) podczas pracy, 
„tagował”  swoim  podpisem.  Szybko  znalazł  naśladow-
ców, a tagi wypełzły na ulice miast. Przybierały coraz to 
nowsze  i bogatsze formy, coraz częściej  „etykietowały” 
przestrzeń,  stawały  się  indywidualnym  kodem  autora, 
narzędziem komunikacji i oznaczania terenu. W Polsce 
oczywiście sprawy miały się inaczej - sztuka na murach 
istniała, ale raczej w roli narzędzia propagandy władzy. 
Jednak to już materiał na osobny artykuł… 

Czarnobyl, czyli polski street art na ulicach 
Europy

Czarnobyl,  czyli  Damian  Terlecki,  to  street  artysta 
posługujący  się  przede  wszystkim  techniką  szablonu. 
Urodził  się  na  Podkarpaciu;  w  latach  90.  zamieszkał 
w  Berlinie.  Szablony  wycinał  już  w  podstawówce.  Był 
punkiem,  więc  tematyka  jego  twórczości  skupiała  się 
wokół muzyki  i polityki. Berlin mu się spodobał, ponie-
waż tam nikt nie patrzył się podejrzliwie na jego czerwo-
ne  dredy,  tatuaże  i  kolczyki. Niemieckie  ulice  stały  się 
dla  Czarnobyla  przestrzenią  tworzenia.  Cieszy  się,  że 
znalazł się właśnie tam: „To, że ja wyjechałem i miałem 
możliwość się rozwijać to luksus, za który teraz dziękuję. 
W Polsce są skostniałe reguły gry, więc gdybym został, 
nikt  by  o  mnie  nie  usłyszał,  bo  nie  mam  ukończonej 
szkoły artystycznej. Tam to jest ważne w procesie wybi-
cia się. Tutaj nie”.

Intrygujące  w  pracach  Czarnobyla  jest  to,  że  są 
niezwykle  czasochłonne.  Artysta  raczej  nie  posługuje 
się szablonami typu „Banksy”, graffiti składa się z wielu 
warstw i kolorów. Zrobienie twarzy starca (na ilustracji) 
zajęło mu aż sześć miesięcy. 

Czarnobyl tworzy dużo. Mówi, że nie lubi powtarzać 
tych  samych  rzeczy.  Każdą  z  prac wykonuje  najwyżej 
dziesięć razy. Mają na to wpływ także szybka zużywal-
ność  i  niszczenie  szablonów.  Czarnobyl  jako  artysta 
wciąż się rozwija: stara się tworzyć nowe formy i nowy 
przekaz.W street  arcie widzi  narzędzie  komunikacji  ze 
światem oraz sposób wyrażania emocji. 

„W momencie,  gdy  pojawia  się  (…)  street  art.,  po-
jawia się  także komunikacja, emocja”. Co więcej, dzię-
ki  niemu  ulice  spełniają  funkcję  galerii  sztuki.  Ze  słów 
artysty wnioskuję, że współcześni mieszkańcy miast są 
zbyt zabiegani, aby uczęszczać na wystawy, do muzeów 
i galerii. Rolą ulicznego artysty jest więc im tę sztukę dać 
wszędzie, gdzie tylko się da: na murach, na bramach, na 
chodnikach, na drzwiach, na ścianach. Przestrzeń miej-
ska staje się nośnikiem rzeczy, na które na co dzień brak 
czasu. Może właśnie dlatego street art jest potrzebny?

Strona artysty: 
http://www.stencil-spray.de/

MONIKA
RYBARCZYK
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NOC MUZEÓW 
2011

To  jedyna  taka  okazja  w  roku.  Muzea,  galerie  oraz 
instytucje  państwowe  i  kulturalne  otwierają  swoje 

drzwi dla miłośników zwiedzania… I to za darmo. W wy-
jątkowym,  odrobinę magicznym  klimacie  ciepłej, majo-
wej nocy możemy zobaczyć to, co przygotowują dla nas 
organizatorzy  Europejskiej  Nocy  Muzeów.  I  uwierzcie 
– jest co oglądać!

Impreza po raz pierwszy odbyła się w Berlinie, w 1997 
roku.  Inicjatywa  cieszyła  się  ogromnym  powodzeniem, 
a  jej sława szybko obiegła największe europejskie me-
tropolie. Obecnie, udział w przedsięwzięciu bierze ponad 
120 miast, a całemu wydarzeniu patronuje Rada Europy. 
W Polsce pierwsza Noc Muzeów została zorganizowana 
przez Muzeum Narodowe w Poznaniu w 2003 roku. Od 
tamtej pory z roku na rok do akcji przyłączają się kolejne 
polskie miasta i miasteczka. Wolnemu zwiedzaniu towa-
rzyszy  wiele  atrakcji  kulturalnych  –  koncerty,  występu 
kabaretów, recitale i spotkania autorskie.

14 maja mieszkańcy Warszawy  (i  nie  tylko)  po  raz 
ósmy mogli wziąć udział w zabawie. Muzea stanęły na 
wysokości  zadania  –  oferta  była  bardzo  różnorodna, 
nawet  dla  najmłodszych  miłośników  kultury  i  sztuki 
przygotowano specjalne programy. Nic więc dziwnego, 
że stołeczne ulice były jeszcze bardziej zatłoczone, niż 
w zwykły piątkowy wieczór – ok. 230 tysięcy osób zdecy-
dowało się ruszyć na spotkanie z kulturą. Mieszkańców 
Warszawy  dosłownie ogarnął szał zwiedzania!

Największym  zainteresowaniem  cieszyły  się  te 
obiekty, które na co dzień są niedostępne dla „zwykłych 
śmiertelników” – Kancelaria Premiera, Pałac Prezydenc-
ki oraz Sejm. Tam kolejki tworzyły się na długo przed go-
dziną 19., o której rozpoczynała się impreza, i nie malały 
przez całą noc.  I choć większość instytucji była dobrze 
przygotowana  do  przyjęcia  gości,  niektórym  kolejko-
wiczom nie udało się nawet przekroczyć  ich progu. Ci, 
którzy wykazali się cierpliwością (nierzadko nadludzką), 
mogli  cieszyć  się  z  atrakcji  przygotowanych  specjalnie 
na  tę noc. Po Sejmie nie  tylko można było przespace-
rować  się w  towarzystwie  przewodnika,  który  zdradzał 
najciekawsze sekrety,  jakie kryje najważniejsza dla de-
mokratycznego  państwa  instytucja,  ale  także  spotkać 
niektórych posłów czy też wygrać gadżety w quizie do-
tyczącym znajomości poszczególnych partii. W kolejce 
do Kancelarii Premiera porządku pilnował  sam Donald 
Tusk... znany z programu Szymona Majewskiego. ;)

Ciekawość  zwiedzających  wzbudziły  też  obiekty, 
które  w  tym  roku  po  raz  pierwszy  włączono  do  akcji. 
Kilkugodzinnemu  oczekiwaniu  musieli  stawić  czoła  ci, 
którzy chcieli zobaczyć Muzeum TVP i jej studia. Kolejka 
już o godzinie 19. liczyła kilkaset osób. Grupy zwiedza-
jących  po  gmachu  Telewizji  oprowadzali  dziennikarze 
i  inne znane osoby blisko  związane z  jej  przeszłością. 
Oblężenie  przeżyło  też  Centrum  Nauki  Kopernik.  Na 
szczęście pracownicy wykazali się pomysłowością i zor-

ganizowali także szereg atrakcji dla kolejkowiczów, które 
zabijały nudę oczekiwania.

Według  statystyk  niezmiennie  od  lat  popularnością 
cieszą się: Muzeum Wojska Polskiego (18 tys. zwiedza-
jących), Muzeum Techniki (ponad 10 tys.) i Muzeum Po-
wstania Warszawskiego (8650). Spektakularną wystawą 
(także „pod chmurką”) i dużym zainteresowaniem mogło 
się pochwalić  Muzeum Kolejnictwa. Miłośnicy tej formy 
transportu mogli zwiedzać nawet wnętrza historycznych 
maszyn, w tym pociągu pancernego!

W tę magiczną noc nie tylko muzea stanęły otworem 
przed zwiedzającymi. Także warszawskie uczelnie wyż-
sze postanowiły skorzystać z tej formy promocji i zapro-
siły gości w swoje progi. Uniwersytet Warszawski udo-
stępnił Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, w którym można 
było poznać historię uczelni, a  także, w nawiązaniu do 
zeszłorocznego Roku Chopinowskiego, zobaczyć stolicę 
oczami naszego sławnego rodaka. Wielu amatorów che-
mii zawitało do Środowiskowego Laboratorium Ciężkich 
Jonów UW, aby przyjrzeć się jedynemu w Polsce akce-
leratorowi  ciężkich  jonów oraz poznać  tajemnice  zwią-
zane  z  promieniowaniem  jądrowym.  Akademia  Sztuk 
Pięknych nie pozostała w tyle. Na tą jedną majową noc 
zamieniła się w gigantyczną galerię, prezentującą dzieła 
swoich  studentów.  Jednocześnie,  zgodnie  z  tradycją, 
odbywał się szereg imprez otrzęsinowych.

Tegoroczna  Noc  Muzeów  przyciągnęła  rekordową 
liczbę  osób.  Zaangażowała  się  w  nią  największa,  jak 
dotąd, ilość placówek kulturalnych. Niestety – organiza-
torzy  znacznie  skrócili  czas zwiedzania, w porównaniu 
z poprzednimi  latami.  Impreza właściwie skończyła się 
ok.  godziny  1.  Sześć  godzin  to  jednak  zbyt mało,  aby 
zobaczyć wszystkie interesujące miejsca w Warszawie. 
Stąd też ogromny niedosyt, jakiego nie zdołały zagłuszyć 
nawet  zamykające  noc  fajerwerki.  Chociaż...  może  to 
i dobrze. Będziemy z niecierpliwością czekać na kolejną 
odsłonę akcji. A to już w przyszłym roku! ;)

PAULINA
ZAJĄC
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Europejski raj: Zostałeś zaproszony na oficjalny lunch. Powitał Cię Anglik, jedzenie przygotował Francuz, a Włoch 
zajmuję sie Tobą przy stole. Wszystko zostało zorganizowane przez Niemca.
Europejskie piekło: Zostałeś zaproszony na oficjalny lunch. Powitał Cię Francuz, jedzenie przygotował Anglik, Nie-
miec zajmuje się Tobą przy stole, ale nie martw się, wszystko zorganizował Włoch.
 
 
Ten dowcip został zaproponowany przez Belga jako Oficjalny Dowcip Unii Europejskiej, którego powinien uczyć się 
każdy uczeń w szkole. Żart ten polepszy stosunki międzynarodowe oraz będzie promował poczucie humoru i kul-
turę. Zebrała się więc Rada Europejska, aby zdecydować, czy zostanie on Oficjalnym Dowcipem Unii Europejskiej.
Brytyjczyk oświadczył, bez zmieniania wyrazu twarzy i bez ruchu szczęką, że żart jest prześmieszny.
Francuz zgłosił sprzeciw, ponieważ Francję zaprezentowano w żarcie w negatywnym świetle.
Polska również się sprzeciwiła, ponieważ w ogóle nie została ujęta w żarcie.
Luksemburg zapytał, kto posiada prawa autorskie do żartu, a przedstawiciel Szwecji, chytrze się uśmiechając, nie 
powiedział ani słowa.
Dania zapytała, gdzie w dowcipie jest odnośnik seksualny, bo jeśli żart ma być śmieszny, to przecież taki musi się 
znaleźć.
Holandia nie zrozumiała żartu, a Portugalia nie zrozumiała, co to jest „żart”. Czy to jakieś nowe pojęcie?
Hiszpan wyjaśnił, że żart jest śmieszny tylko wtedy, gdy powiemy, że lunch odbywa się o 13, a przecież wtedy jest 
śniadanie. Grecy poskarżyli  się, że nie poinformowano  ich o  lunchu, przegapili więc okazję, żeby najeść się za 
darmo i zawsze się o nich zapomina. Rumunia zapytała, co to jest „lunch”.
Litwa  i Łotwa poskarżyły się, że zamieniono  ich  tłumaczenia, co  jest nie do zaakceptowania, nawet  jeśli zdarza 
się nagminnie. Słowenia odpowiedziała im, że jej tłumaczenie zostało całkowicie zagubione i jakoś się nie skarży. 
Słowacja oświadczyła, że jeśli żart nie był o kaczuszce i hydrauliku to znaczy, że ich tłumaczenie jest z błędem. Na 
co Brytyjczyk oświadczył, że taka wersja również jest prześmieszna.
Węgry jeszcze nie skończyły czytać 120 stron swojego tłumaczenia.
Wtedy wstał Belg i zapytał, czy ten Belg, który zaproponował żart, był francuskojęzyczny czy holenderskojęzyczny, 
bo  jeśli  był  francuskojęzyczny,  to na pewno żart  zostanie poparty, a  jeśli  holenderskojęzyczny,  to Belgia będzie 
musiała żart odrzucić, niezależnie od jego walorów.
Na zakończenie spotkania Niemiec powiedział, że miło jest tak sobie obradować w Brukseli, ale teraz i tak trzeba 
będzie złapać pociąg i pojechać do Strasburga, żeby podjąć decyzję. Poprosił także, by ktoś obudził Włocha, żeby 
nie spóźnił się na pociąg i żeby wszyscy zdążyli wrócić do Brukseli przed końcem dnia, by móc przedstawić decyzję 
na konferencji prasowej.
„Jaką decyzję?” – zapytał Irlandczyk.
I wszyscy uznali, że najwyższy czas napić się kawy.
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FELIETON

Urodziłem się na Śląsku. I od razu wyjaśnienie: 
nazwa Śląsk nie jest taka jasna i klarowna, 

jak może się wydawać. Na Śląsk patrzy się w Pol-
sce czasem bardzo szeroko, tzn. jako na obszar 
województwa śląskiego i/lub dolnośląskiego. Tym-
czasem żyjący na terenie województwa śląskiego 
górale z Beskidów, częstochowianie czy zagłębiacy 
wcale nie czują się Ślązakami (bliżej im do Małopol-
ski). Można powiedzieć, że mamy w Polsce aż cztery 
„Śląski”: Cieszyński, Dolny, Górny i Opolski. Spór 
dotyczy dwóch ostatnich terenów, ponieważ tam 
żyje większość osób, które deklarowały (w liczbie 
173 tysięcy) narodowość śląską w poprzednim spi-
sie ludności z 2002 roku.

      Mieszkam na Śląsku. Co to znaczy? Też nie jest to 
takie proste, ponieważ Śląsk od kilkunastu lat dyna-
micznie się zmienia. Dzisiaj 70% wartości dodanej 
brutto regionu powstaje w usługach, 33% w prze-
myśle. Przemysł z kolei jest bardzo zróżnicowany: 
motoryzacyjny (fabryki Fiata w Tychach i Bielsku-
Białej oraz Opla w Gliwicach), elektromaszynowy, 
informatyczny, energetyczny i oczywiście górniczy. 
Jednak w tej ostatniej gałęzi pracuje już tylko ok. 
120 tysięcy osób. Poza tym powstała Metropolia Si-
lesia, składająca się z 14 miast i zamieszkała przez 
2 miliony ludności, nie obejmuje południowej części 
regionu – Rybnickiego Okręgu Węglowego. Symbo-
lem przemian jest Silesia City Center w Katowicach, 
największe centrum handlowe regionu, wybudowa-
ne  na miejscu byłej KWK Gottwald.

Jestem Ślązakiem. Mimo zmian struktury gospo-
darczej i napływu ludności z innych regionów Polski, 
„hanysy” są i mają się dobrze. W piątek zwykło się 
jeszcze jeść w tradycyjnych rodzinach żur, popular-
ne są też „krupnioki” (kaszanka) z ziemniakami i ki-
szoną kapustą. W niedzielę na obiad koniecznie musi 
być rosół, rolada, kluski i „modro” (czerwona) kapu-
sta. Na deser podaje się „kołocz” (ciasto drożdżowe 
z makiem, serem, jabłkiem itp.), a dla umilenia wol-
nych chwil słucha się „śląskich szlagrów” (muzyka 
biesiadna, raczej dla seniorów). Wśród starszego 
pokolenia popularna jest też hodowla gołębi i gra 
w skata (nazywany „śląskim brydżem”), a dzieci idą 
do szkoły 1 września z „tytą”, czyli rogiem obfitości 
pełnym słodyczy. Kibicom zaś serca biją mocniej, 
kiedy spotykają się dwa największe kluby – Górnik 
Zabrze i Ruch Chorzów (póki co jeszcze na nieprze-
budowywanym Stadionie Śląskim).

Jestem autonomistą (na potrzeby tego tekstu). 
Jak sama nazwa wskazuje, autonomia polega na sa-
mostanowieniu, nie od razu na suwerenności. Widać 
w Polsce bardzo mocno dominuje myślenie w kate-
goriach narodowych, skoro słowo to budzi od razu 
nerwowe reakcje. Tymczasem samostanowienie re-
gionów odgrywa istotną rolę. Jak pokazuje np. prak-
tyka funduszy unijnych, to właśnie na poziomie re-
gionalnym są one wykorzystywane najefektywniej; 
miernikiem dobrych rządów samorządowców jest 
wielkość środków pozyskanych na inwestycje. Ktoś 
powie, że w tym celu niepotrzebna jest autonomia 
– zgadza się, ale dlaczego odmawiać jej regionowi, 
który ma na tym polu doświadczenie i sam chciałby 
decydować o niektórych swoich sprawach, bez po-
średnictwa Warszawy? Z drugiej strony, ciężko sobie 
wyobrazić dokładny przebieg granicy takiej autono-
mii, biorąc pod uwagę zróżnicowanie terytorialne 
samej aglomeracji (do której zalicza się Sosnowiec 
i Dąbrowę Górniczą)… 

„Godom po naszymu”. Być może spór wokół auto-
nomii (abstrahując od wypowiedzi konkretnych poli-
tyków) zaostrza dodatkowo kwestia dążeń do uzna-
nia śląskiego za język regionalny. Trwają prace nad 
poselskim projektem nowelizacji ustawy o mniej-
szościach narodowych i etnicznych oraz o języku re-
gionalnym. Jeżeli zostanie on przyjęty, język śląski 
znajdzie się na tablicach z nazwami miejscowości 
oraz będzie można go uczyć w szkole w ramach za-
jęć nadobowiązkowych. W poprzednim spisie ludno-
ści 56 tysięcy osób zadeklarowało posługiwanie się 
językiem śląskim na codzień. Wydaje się, że w wo-
jewództwie liczącym 4,6 mln mieszkańców jest to 
liczba niewielka. Z drugiej strony, czy to oznacza, 
iż nawet gdyby posługiwało się śląskim coraz mniej 
osób (tendencja widoczna zwłaszcza wśród mło-
dych), gwara śląska nie zasługuje na pielęgnowanie? 

W całym tym mętliku jedno jest pewne: Katowice, 
podobnie jak Essen w ubiegłym roku, zasługują na 
tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku. Może 
dzięki temu powstanie lepszy klimat do dyskusji na 
temat autonomii. 

Autonomia. 
Śląsk syty 

i Polska cała?

Ucichły emocje wokół słów Jarosława Ka-
czyńskiego o „ukrytej opcji niemieckiej”. 
Spis powszechny potrwa jeszcze do końca 
czerwca. Wokół Śląska zrobiło się głośno. 
Nie bacząc jednak na rezultat spisu, moż-
na wyciągnąć parę wniosków z burzliwej 
debaty o… No właśnie, o co tak naprawdę 
chodzi różnym stronom sporu?

MATEUSZ
SKIBA
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Słowo  „oblężenie”  pasuje  w  tym  wypadku  idealnie, 
bowiem    na  uroczystości  beatyfikacyjne  zjechało 

do  Wiecznego  Miasta  aż  80  tysięcy  Polaków.  Okazja 
niezwykła,  wzniosła  i  bez  precedensu,  więc  i  nasi  ro-
dacy  stanęli  na  wysokości  zadania  i  w  przeważającej 
większości zachowywali się kulturalnie  i po europejsku 
(nie  licząc  okazjonalnych  spięć  z miejscowymi  służba-
mi  –  serdecznie  pozdrawiam  panią,  która  z  lampy  na 
placu  Świętego  Piotra  zrobiła  sobie  bocianie  gniazdo, 
z  czego  potem gęsto musiała  się  tłumaczyć  rzymskim 
porządkowym). 

Do  poważniejszych  starć  raczej  jednak  nie  docho-
dziło,  gdyż  szczęściem  atmosfera,  która  panowała 
w Rzymie przez tych parę dni przełomu kwietnia i maja, 
zdawała  się  działać  magicznie  kojąco  na  wszystkie 
niesnaski i problemy. Spora w tym zasługa samego bo-
hatera uroczystości,  który porządku w Rzymie w wielu 
miejscach  pilnował  osobiście.  Papież  obserwował  bo-
wiem    miejscowych  i  przyjezdnych    z  rozwieszonych 
w  olbrzymiej  ilości  plakatów  i  ogromnych  bannerów. 
Gdzieniegdzie  miał  nawet  okazję  zażyć  trochę  ruchu, 
dzięki wyświetlającym archiwalne materiały z papieskich 
pielgrzymek  telebimom,  które  władze  miasta  postano-
wiły  ustawić  w  co  bardziej  strategicznych  (czytaj:  naj-
chętniej odwiedzanych przez  turystów) miejscach. Nie-
śpieszne  spacery  po  rozgrzanych  słońcem  rzymskich 
uliczkach mogły więc jednocześnie relaksować turystów, 
jak  i  pobudzać  ich do  refleksji  i wprowadzać w nastrój 
pogodnej  zadumy. Mnie  osobiście  zaduma wychodziła 
całkiem  nieźle,  przynajmniej  do  momentu,  w  którym 
zobaczyłem,  że  pod  jednym  z  hipermarketów  zdjęcie 
papieża  sąsiaduje  z  bannerem  reklamującym  pewną 
włoską markę  bielizny.  Na  owym  bannerze  zaś  swoje 
wdzięki prezentowała urodziwa modelka, w stroju rzecz 
jasna  mało adekwatnym do uroczystości. No cóż, Karol 
Wojtyła był człowiekiem o ogromnym poczuciu humoru, 
najprawdopodobniej  więc  nie  obraziłby  się  zbytnio  za 
takie  sąsiedztwo. Niektórym wiernym chyba  jednak do 
śmiechu nie było. 

Poruszając już przy okazji same kwestie techniczne, 
muszę przyznać, że organizacja całego przedsięwzięcia 
wyszła Włochom całkiem sprawnie. Nawet w okolicach 
godziny zero, a więc bezpośrednio przed, po,  jak  i do-
kładnie w  trakcie niedzielnej mszy świętej odprawianej 

przed  bazyliką Świętego Piotra,  cały  czas można  było 
swobodnie dostać się w niemal każde wybrane miejsce 
Wiecznego Miasta. Wrażenie robiła również dbałość go-
spodarzy o zapewnienie przyjezdnym możliwie bezstre-
sowego  i  bezproblemowego  pobytu. W  przypadku  za-
błądzenia albo przynajmniej zgubienia drogi, po pomoc 
udać  się  można  było  do  wolontariuszy  prowadzących 
własne punkty informacyjne (gdzie ponadto rozdawano 
darmowe plany Rzymu)  lub mundurowych, pieczołowi-
cie  patrolujących  ulice  miasta.  Samych  zaś  rodzajów 
służb porządkowych (każda obowiązkowo w innych uni-
formach, z innymi pojazdami i sprzętem) naliczyłem co 
najmniej kilka rodzajów. Pal sześć, że niektóre ich stroje 
wyglądały jak połączenie uniformów pracowników  MPO 
z  tymi używanymi przez załogi ambulansów. Grunt, że 
pomagali. No i że  rozumieli po angielsku. 

Siłą rzeczy w tym całym  zamieszaniu, dane mi było 
skonfrontować się również  nie raz i z samymi tubylca-
mi. Jacy są? Ekspresywni i emocjonalni,  to na pewno. 
Słowna  utarczka  z  ochroniarzami,  którzy  w  dzień  po 
beatyfikacji  stosunkowo  wcześnie  przestali  wpuszczać 
chętnych do środka Bazyliki Św. Piotra, w ciągu paru mi-
nut rozkręciła się w hecę à la Krakowskie Przedmieście. 
Co bardziej złożonych inwektyw rzucanych pod adresem 
mundurowych nie byłem w stanie zrozumieć, ale latające 
w powietrzu „imbecille” i “buffone” wraz z ciosami para-
solek starszych Włoszek nieźle oddawały powagę sytu-
acji. Jednak w mniej kryzysowych sytuacjach mieszkań-
cy Italii dawali się również poznać jako ludzie niezwykle 
otwarci i życzliwi, zarówno względem siebie, jak i wobec 
przyjezdnych. Pytając o drogę nierzadko w odpowiedzi, 
zamiast  lapidarnych  wskazówek,  otrzymywałem  an-
gielsko-włoski wykład  o  tym,  co  powinienem zobaczyć 
w pierwszej kolejności, w jaki sposób tam się dostać, by 
zwiedzić jeszcze coś po drodze,  no i gdzie  iść by  zjeść 
prawdziwą  włoską  lasagne. A  potem  najlepiej  jeszcze 
wrócić  do  swojego  rozmówcy  i  wszystko  opowiedzieć. 
Okoliczność beatyfikacji dodatkowo zachęcała Rzymian 
do  nieskrępowanego  podchodzenia  do  porozumiwają-
cych się po polsku grupek  i swobodnego zagadywania 
o wrażenia z pobytu w Wiecznym Mieście. Oraz, tak przy 
okazji, o to, czemu Polacy tak bardzo lubują się w nad-
używaniu słowa “krzywa”.

Raport z oblężonego 
miasta

Bez obaw, oblężonego nie przez ter-
rorystów albo imigrantów z Libii (ci 
drudzy zresztą, jeżeli już mieliby coś 

szturmować, to raczej granicę włosko-
francuską), lecz przez pielgrzymów 

z kraju nad Wisłą, wśród których 
znalazłem się i ja

PAWEŁ
 LEŚNIEWSKI
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PARADA 
STUDENTÓW

Od Placu  Zamkowego  po Miasteczko  Europej-
skie na Nowych Świecie – taką trasę przemierzy-
ła Parada Schumana  podczas obchodów święta 
zjednoczonej Europy. Byli tam też studenci CE. 

Nie  zabrakło  ich  także  tydzień  później  na 
Wielkiej Paradzie Studentów. 
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Wiele atrakcji:
- karaoke
- turniej tenisa

NAJTAŃSZE PIWO 
W WARSZAWIE!

18 CZERWCA
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na tyłach !CE

GRILL DLA 
PIERWSZYCH 200 

OSÓB ZA FREE!
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