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Świąteczna atmosfera zawitała do 
Brukseli. Autorką zdjęć jest

Marzena Skubij.
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Milczenie jest tak ciekawym tematem, że można o nim mówić 
godzinami. Milczeć to nie to samo co nic nie mówić. Milczeć to 

nic nie mówić wtedy, gdy ktoś oczekuje, że coś powiemy. Jednak nie 
oznacza to, że nie mamy nic do powiedzenia, a z milczenia może 
płynąć więcej treści niż z potoku słów. 

Czasami lepiej jest milczeć, a czasem nie sposób jest się ode-
zwać. Tak też uważa Jacek Dukaj:

Prawie nigdy nie wtrącam się do rozmów, nie oponuję nawet 
największym głupotom wygłaszanym w mojej przytomności. Im 
większe, tem mniejszy w opozycji sens, bo tem jaskrawsze oczy-
wistości musiałbym przeciwko nim opowiadać. Zamykam usta, 
siedzę w kącie, milczę. Nie ma znaczenia, czy inni rozpoznaliby 
banalność mych słów – ja ją widzę aż nadto wyraźnie. I to, poj-
mujecie, to się z czasem obraca w rodzaj ogólnego zniechęce-
nia, lenistwa wobec ludzi. Ja powiem to, więc oni to, więc ja to, 
więc oni, więc ja, więc oni, i tak dalej, skolka ugodna – na co mi 
w ogóle rozpoczynać tę mękę? Siedzę w kącie, milczę. [Jacek 
Dukaj, „Lód”]

Radę dla mało inteligentnych rozmówców Dukaja już sto lat 
wcześniej przedstawił Mark Twain. Według niego lepiej jest milczeć 
i sprawiać wrażenie głupiego, niż mówić i rozwiać wszelkie wątpli-
wości. Zgodziłby się z nim Julian Tuwim, który powiedział kiedyś, że 
błogosławiony ten, co nie mając nic do powiedzenia, nie obleka tego 
faktu w słowa.

Cóż. Nie sposób opisać milczenia w kilku akapitach. Milczenie 
najlepiej zrozumieć wsłuchując się w nie, bo jego znaczenie zależy 
przecież od kontekstu.

Czasem jednak milczeć nie wolno, czasem trzeba zabrać głos. 
Drodzy Czytelnicy, trzymając w ręku nowy numer „Centrum”, ocze-
kujecie, że my coś w nim powiemy. I my nie zamierzamy milczeć. 
Opowiemy o długiej drodze Rosji do WTO, o tym, czego nauczyła 
nas lekcja libijska, a Czesław Mozil wprowadzi w świąteczny nastrój 
opisując swoje zwyczaje świąteczne. Jeżeli nie macie pomysłu na 
świąteczny prezent, może zainspirują Was recenzje książek. Co 
jeszcze dla Was przygotowaliśmy? Odkryjcie sami w ramach cho-
inkowej niespodzianki ;)

W imieniu całej redakcji życzę Wam rodzinnych, ciepłych Świąt oraz 
szczęśliwego Nowego Roku. No i oczywiście przyjemnej lektury.

Iga Kamocka 
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Nowym premierem Grecji został były wiceprzewodniczący Europejskiego Ban-
ku Centralnego Lucas Papademos, a szefem włoskiego rządu – były unijny 

komisarz Mario Monti. Rządy specjalistów we Włoszech i w Grecji mają  dopro-
wadzić do uporządkowania struktur finansowych i pomóc krajom przetrwać kryzys 
w strefie euro.

Choć technokratyczne rządy samodzielnie nie mogą ocalić strefy euro, to po-
lityczne zmiany  zmniejszyły niepokój związany z kapitałem. Wybór specjalistów 
z zadowoleniem przyjęli też unijni przywódcy. Nowe rządy w Grecji i we Włoszech 
otrzymały już wotum zaufania od swoich parlamentów. Czy uda im się jednak do-
prowadzić do ustabilizowania gospodarek krajów, czy może sprawy w Europie za-
szły już za daleko?

W Grecji rząd tymczasowy ma przede wszystkim wdrożyć porozumienie 
w sprawie pakietu pomocowego dla tego państwa. W lutym przyszłego roku nato-
miast mają się odbyć  przedterminowe wybory parlamentarne. Papademos zapo-
wiedział już jednak, że Grecję czeka nowy program oszczędnościowy obliczony na 
znacznie dłuższy czas niż planowany okres pracy rządu tymczasowego. Daleko 
idący program oszczędności, który wywołuje sprzeciw ze strony obywateli, jest 
warunkiem otrzymania kolejnej transzy pomocy. 

Przełamania politycznego impasu i utworzenia rządu jedności narodowej do-
magali się od Grecji unijni przywódcy. Powołanie takiego rządu i przyjęcie progra-
mu pomocowego jest   sposobem na odzyskanie zaufania również ze strony Unii 
Europejskiej. Cała Unia sama traci dziś jednak na wiarygodności.

Papademos zastąpił Giorgosa Papandreu. Poprzedni premier zaproponował 
przeprowadzenie referendum w sprawie przyjęcia pakietu pomocowego dla Grecji, 
co spowodowało zwiększenie obaw unijnych liderów przed wystąpieniem Grecji ze 
strefy euro. Według sondaży Papademos cieszy się obecnie poparciem 75 proc. 
Greków. 

We Włoszech rezygnacja Silvio Berlusconiego, po tym jak jego koalicja utra-
ciła większość w Izbie Deputowanych, wywołała falę społecznego entuzjazmu. 
Kryzys koalicyjny pojawił się po odejściu części polityków z macierzystej partii 
Berlusconiego, któremu zarzucono niezdolność rządzenia podczas poważnego 
kryzysu finansów państwa. Berlusconi podał się do dymisji tuż po uchwaleniu 
przez włoski parlament ustawy o stabilizacji finansów, zawierającej pakiet działań 
antykryzysowych.

Nowy premier desygnowany przez prezydenta,  były unijny komisarz do spraw 
konkurencji Mario Monti ostrzegał, że Włochy czeka czas wyrzeczeń. Zapowie-
dział cięcia budżetowe, przyspieszenie reform na rzecz wzrostu gospodarczego 
i ograniczenia włoskiego długu publicznego, który obecnie wynosi 120 proc. PKB. 
– Chcemy silniejszych Włoch, cieszących się większą godnością i zaufaniem – 
zapowiadał premier Monti w swoim przemówieniu. Zapewniał również, że choć 
misja, której się podjął, jest niezwykle trudna, to „damy radę”. Rząd Montiego ma 
pracować do 2013 roku.

Komentatorzy zwracają uwagę, że utworzenie nowych rządów we Włoszech 
i w Grecji daje szansę na tymczasowe ustabilizowanie sytuacji na rynku, jednak 
problemy, z którymi borykają się strefa euro i cała Europa, nie zostały rozwiązane. 
Kolejnym krajem, który może skupić na sobie uwagę, jest Hiszpania. 

Nie ma pewności co do tego, czy krótkie rządy technokratów pomogą. Trzeba 
jednak przyznać, że jeszcze nigdy rynki finansowe w taki sposób nie wpływały na 
losy polityczne krajów. Sytuacja w strefie euro wygląda na tyle poważnie, że być 
może czekają nas dalsze takie zmiany.

JSK

Technokratyczne rządy na ratunek 
Grecji i Włochom
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28 listopada-9 grudnia 

17. Sesja Konferencji Stron Konwencji Nar-
odów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu 
(COP 17 UNFCCC) wraz z 7. sesją Spotkania 
Stron Protokołu z Kioto w Durbanie (Republika 
Południowej Afryki).

Niestety kalendarium prac unijnych instytucji 
jest w tym numerze krótsze niż było w poprzed-
nich. Pracownicy instytucji rozpoczynają 
przerwę świąteczną 22 grudnia, a na 2012 rok 
znamy tylko daty stałych spotkań członków 
Komisji Europejskiej i Parlamentu Europe-
jskiego.

30 listopada-1 grudnia 

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego.

2 grudnia 

Spotkanie szefów państw bałtyckich.

4 grudnia 

1. Wybory parlamentarne w Federacji Ro-
syjskiej. Do Dumy weszły te same cztery partie, 
które zasiadały w niej w poprzedniej kadencji. 
Jednak Partia Władimira Putina otrzymała 15% 
mniej głosów niż w poprzednich wyborach. Fre-
kwencja wyniosła ok. 60%. Wyniki wyborów 
wzbudziły protesty opozycji, za które premier 
Putin obwinił USA. Wyniki wyborów:

• 49,29% – Jedna Rosja, 
• 19,20% – Komunistyczna Partia Federacji 

Rosyjskiej,
• 13,25% – Sprawiedliwa Rosja,
• 11,68% – Liberalno-Demokratyczna 

Partia Rosji.

2. Przedterminowe wybory parlamentarne 
na Słowenii, które zostały rozpisane po prze-
granym głosowaniu nad wotum zaufania dla 
rządu Boruta Pahora. Zwycięzcą wyborów 
jest centrolewicowe ugrupowanie Pozytywna 
Słowenia mera Lublany Zorana Jankovicia, 
które zdobyło 28,53 proc. głosów.

3. Wybory parlamentarne w Chorwacji. 40% 
głosów otrzymała centrolewicowa koalicja Ko-
alicja Kukuriku. Z powodu afer korupcyjnych 
przegrała koalicja, która doprowadziła do pod-
pisania traktatu akcesujnego z UE. 

2. Rada ds. Zagranicznych, Bruksela.

6 grudnia 

Po 541 dniach od wyborów parlamentarnych 
w Belgii powołano rząd. Na jego czele stanął 
socjalista z Walonii Elio Di Rupo. Kryzys gabi-
netowy w Belgii spowodowany był brakiem 
porozumienia między partiami flamandzkimi 
i francuskimi – flamandzkie partie z północy 
kraju postulowały zwiększenie autonomii dla 
swoich regionów, partie francuskojęzyczne 
z Walonii i Brukseli nie zgadzały się na takie 
rozwiązanie. Jednak kryzys odsunął te spory 
na dalszy plan i udało się wybrać nowy gabinet.

7 grudnia 

1.Komisja Europejska prezentuje strategię dot. 
przyszłości podatku VAT.

6 grudnia 

1. Rada ds. Ogólnych, Bruksela.

2. Policja aresztuje jednego z najpotężniejszych 
bossów kamorry Michele Zagarię.

3. Komisja Europejska przedstawia propozycje 
legislacyjne dziewięciu działań zewnętrznych 
na lata 2014-2020.

SPROSTOWANIE

W poprzednim numerze (nr 1, 2011 r.) w artykuł „Trudna przyjaźń Zachodu ze 
Wschodem” wkradł się błąd. Program Partnerstwa Wschodniego został zainicjowa-
ny w 2009 roku, a nie w 2008. Przepraszamy za błąd i dziękujemy uważnej czytel-
niczce za zwrócenie nam uwagi. 
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Mazury Może nie cud świata, ale za to najpiękniejsze 
w Europie

11 listopada zakończył się światowy plebiscyt na siedem No-
wych Cudów Natury. Po trzyletniej kampanii Fundacja New-
7Wonders ogłosiła wyniki konkursu, w którym zwyciężyły na-
stępujące miejsca: Amazonia, Zatoka Hạ Long, Wodospady 
Iguazu, Wyspa Jeju, Park Narodowy Komodo, podziemna 
rzeka Puerto Princesa oraz Góra Stołowa. Mazury, które do-
stały się do finału ––uwzględniającego w sumie 28 obiektów 
– jako jedyne z Polski znalazły się również w pierwszej świa-

towej czternastce (dokładne miejsca zostaną podane podczas 
oficjalnej konferencji na początku 2012 roku). Jednocześnie 
pokonały wszystkie inne miejsca w Europie – Czarny Las, 
Moherowe Klify, Górę Matterhorn i Wezuwiusza – oraz takich 
światowych „gigantów” turystycznych jak Wielki Kanion czy 
Malediwy. Mimo że kampania promocyjna „Mazury Cud Natu-
ry”, jak podaje PAP, kosztowała samorząd województwa war-
mińsko-mazurskiego 2,3 mln zł, to dotarła do wielu miejsc na 
świecie. Trzy dni przed zakończeniem głosowania marszałek 
województwa warmińsko-mazurskiego Jacek Protas i poseł 
do Parlamentu Europejskiego z tego regionu Krzysztof Lisek 
zorganizowali w Parlamencie Europejskim w Brukseli trójwy-
miarową wystawę Mateusza Obarka zatytułowaną „To Mazury 
nie…”. Można było na niej zobaczyć piękne mazurskie widoki – 
takie, jakich ludzie nie spodziewają się spotkać w Polsce. Pod-
czas tej wystawy przewodniczący Parlamentu Europejskiego 
Jerzy Buzek oddał swój głos na Mazury i zwrócił uwagę na coś 
bardzo ważnego: Mazury oferują coś niezwykłego – niezwykłą 
różnorodność przyrody, wodę, niezwykłe klimaty – jeśli chodzi 
o ludzi, którzy mieszkają na Mazurach, wielką tradycję, a także 
dzikość. Tej dzikości, moim zdaniem, wszyscy mogą nam za-
zdrościć. Nie powinniśmy tego zabetonować.

MS

Ruszył Nord Stream
Na początku listopada uruchomiony został gazociąg Nord Stream, którym rosyjski 

gaz popłynie bezpośrednio do Niemiec. Jak podkreślają eksperci, to polityczny 
i gospodarczy sukces Rosji. Z uruchomienia gazociągu niezadowolona jest Polska

Kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Rosji Dmitrij 
Miedwiediew 8 listopada  wzięli udział w uroczystości uru-

chomienia Gazociągu Północnego w niemieckiej miejscowości 
Lubmin. Towarzyszyli im premierzy Francji i Holandii oraz unij-
ny komisarz ds. energii Guenther Oettinger. Nord Stream to 
inwestycja o ogromnym znaczeniu, a jej koszt wyniósł 7,4 mld 
euro. 

Stefan Meister, ekspert Niemieckiego Towarzystwa Polityki 
Zagranicznej, ocenił, że uruchomienie pierwszej nitki gazocią-
gu Nord Stream to prestiżowe zwycięstwo dla Rosji. – Gazprom 
zdołał zrealizować inwestycję pomimo protestów w niektórych 
krajach UE, takich jak Polska czy Szwecja. Tym samym rosyj-
ski monopolista potwierdził, a nawet wzmocnił swoją pozycję 
najważniejszego dostawcy gazu do Unii Europejskiej – mówił 
Meister w rozmowie z PAP. Dzięki tej inicjatywie Rosja po raz 
pierwszy ma możliwość bezpośrednich dostaw gazu do Europy 
Zachodniej.

W przyszłym roku pierwszą nitką gazociągu z Rosji do Nie-
miec ma popłynąć 27 mld metrów sześciennych gazu, a po 
uruchomieniu drugiej – co planowane jest na koniec 2012 roku 
– ilość ta wzrośnie do 55 mld metrów sześciennych rocznie.

Nie wszyscy są jednak zadowoleni z budowy i uruchomie-
nia gazociągu. W ocenie ministra środowiska Marcina Korolca 
realizacja tego projektu jest niezgodna z zewnętrzną polityką 
energetyczną Unii Europejskiej. Szwedzki dziennik „Dagens 
Nyhter” pisał, że Niemcy „kwestię gazową wolą rozwiązać 
w stosunkach dwustronnych z Rosją niż w ramach wspólnej 
polityki energetycznej UE”.

Nord Stream nie jest pozytywnie oceniany przez Polskę. 
Rura o długości 1224 km tłoczy rosyjski gaz bezpośrednio do 

Niemiec, przy czym pomija kraje tranzytowe – w tym Polskę 
– które obawiają się straty zysków z tranzytu oraz odcięcia 
dostaw. Zdaniem Polski budowa gazociągu miała polityczne, 
a nie ekonomiczne przyczyny, dlatego nasz rząd próbował za-
blokować projekt.

Gazprom zapowiedział, że uruchomienie inwestycji spowo-
duje 20-procentowy spadek tranzytu rosyjskiego gazu przez 
Ukrainę. Istnieją także obawy, że Rosjanie ograniczą również 
przesył surowca gazociągiem jamalskim, który biegnie przez 
Polskę – pisał dziennik „Rzeczpospolita”. To natomiast może  
okazać się środkiem  do wywierania nacisków na Polskę 
i Ukrainę.

– Nord Stream powstał w naszym regionie dzięki próżni 
politycznej, pozwalającej Niemcom i Rosjanom podejmować 
wspólnie dalekosiężne inicjatywy – komentował eurodeputo-
wany Paweł Kowal. Dodał jednak, że nie można obrażać się 
na te państwa, że realizują swoje interesy. W 2001 roku rząd 
premiera Jerzego Buzka odmówił Rosji budowy przez Polskę 
drugiej nitki gazociągu jamalskiego, tzw. „pieremyczki”, która 
omijała Ukrainę. Odmowa ze strony Polski spowodowała, że 
pomysł poprowadzenia rurociągu po dnie Bałtyku stał się re-
alną alternatywą. Podstawowym elementem polskiej strategii 
wobec budowy rurociągów była chęć zabezpieczenia intere-
sów państw Europy Wschodniej.

Gazprom podpisał już kontrakty na dostawy surowca z Ga-
zociągu Północnego dla odbiorców w Niemczech, Danii, Holan-
dii, Belgii, Francji i Wielkiej Brytanii.

JSK
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EUROSŁOWNIK

8 grudnia 

Spotkanie Rady Prezesów EBC.

9 grudnia 

1. Szczyt Rady Europejskiej, który zakończył 
się porozumieniem ws. nowego paktu fiskal-
nego wzmacjniającego strefę euro. Nowe zasa-
dy dyscyplinujące finanse publiczne mają być 
wdrożone umową międzynarodową przez 17 
państw strefy weuro oraz 6 spoza strefy, w tym 
Polskę. 3 inne zasięgną konsultacji z parlamen-
tami narodowymi. Wielka Brytania odmówiła 
podpisniaumowy. 

12-15 grudnia 

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego.

1 stycznia 2012 r. 

Początek duńskiej prezydencji w UE.

13-14 grudnia 

Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych Wewnętrznych.

16-19 stycznia 2012 r.

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego.

Deficyt demokracji – pojęcie określające dystans, jaki 
istnieje między obywatelem UE a unijnym procesem 
decyzyjnym. Wynika on z braku właściwej reprezentacji  
społeczeństw i legitymizacji unijnych instytucji – jedynie 
Parlament Europejski jest wybierany przez obywateli. 
Można się jednak spotkać z opinią, że deficyt demokracji 
nie istnieje, ponieważ inne instytucje składają się albo 
z reprezentantów władz krajowych, wybieranych przez 
obywateli tych państw, albo są przez nie delegowani 
– mają więc legitymizację. Reprezentantem społeczeń-
stwa ma być również Komitet Ekonomiczno-Społeczny, 
jednak odgrywa on tylko rolę doradczą. 
Innym czynnikiem świadczącym o deficycie demokracji  
w UE jest słaba wiedza przeciętnych obywateli o Unii 
Europejskiej i brak tożsamości europejskiej. 
Aby zmniejszyć deficyt demokracji, kompetencje Parla-
mentu są rozszerzane i kładziony jest większy nacisk na 
politykę informacyjną.  

Subsydiarność = pomocniczość – jedna z zasad 
ustrojowych Unii Europejskiej. Polega na podejmowaniu 
decyzji jak najbliżej obywatela, przez możliwie najniższy 
organ w hierarchii administracyjnej. Unia działa tylko 
wtedy, gdy państwo członkowskie nie jest w stanie sa-
modzielnie osiągnąć danego celu (w ramach kompeten-
cji dzielonych) w wystarczającym stopniu oraz gdy UE 
może lepiej zrealizować zadanie.

Komitologia – proces przygotowywania przez KE aktów 
wykonawczych do aktów prawnych przyjętych przez 
Radę UE, w którym RUE kontroluje KE. Zajmuje się 
tym komitet komitologiczny złożony z ekspertów z grup 
roboczych Rady UE.

EURES – sieć europejskich ofert pracy, powstała dzięki 
współpracy publicznych służb zatrudnienia, związków 
zawodowych i organizacji pracodawców. Wspiera mobil-
ność pracowników na poziomie europejskim.

Podczas szczytu G20 w Cannes, który odbył się w dniach 3-4 listopada, szefo-
wie państw strefy euro pogrążonych w kryzysie próbowali uzyskać deklarację 

wsparcia finansowego od Chin, które  posiadają 3,2 mld dolarów rezerw walu-
towych. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy namawiał przywódcę Chin Hu Jintao 
do zainwestowania w Europejski Fundusz Stabilizacji Finansowej (EFSF). Obec-
nie fundusz posiada 440 mln euro, co wystarczy zaledwie na pomoc dla Grecji, 
Portugalii i Irlandii. Przywódcy państw strefy euro szacują, że fundusz należałoby 
zwiększyć do co najmniej biliona euro. Na szczycie G20 udało się uzgodnić, że 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy będzie wsparciem dla strefy euro w rozwią-
zywaniu kryzysu zadłużenia. Jednak nie udało się uzyskać żadnej deklaracji ze 
strony prezydenta chińskiego.

Dziennik „China Daily” podał, że przywódcy chińscy nie śpieszą się z pod-
jęciem decyzji o pomocy dla Europy. Przed inwestycją wstrzymują ich nie tylko 
wątpliwe perspektywy korzyści, lecz także opinia chińskiego społeczeństwa, które 
stanowczo sprzeciwia się dofinansowaniu naszego kontynentu. Były doradca cen-
tralnego banku Chin Yu Yongding twierdzi, że Chiny powinny poczekać z inwesto-
waniem w EFSF do czasu, aż zostanie stworzony sprawny plan ratunkowy. Nie 
ulega jednak wątpliwości, że wsparcie Europy leży w długoterminowym interesie 
Chin, dla których państwa europejskie są największym partnerem handlowym. 

Mimo to w wywiadzie dla telewizji Al-Dżazira prezes China Investment Corpo-
ration Jin Liqun wyraził swój sceptycyzm wobec wsparcia dla UE. Polityk stwier-
dził, że europejskie przepisy prawa pracy są przestarzałe, powodują lenistwo 
i opieszałość, a nie motywują do ciężkiej pracy. Podkreślił, że jeśli kraje europej-
skie nie zmienią swoich przepisów prawa pracy i nie zmniejszą budżetu systemu 
opieki społecznej, inwestycja w EFSF nie będzie opłacalna.

Oczywiście jeżeli Chiny zdecydują się na wsparcie finansowe, nie będzie ono 
bezinteresowne. Na razie możemy tylko podejrzewać, czego zażądają w zamian. 
Możliwe, że będą oczekiwać uznania ich za gospodarkę wolnorynkową lub uzy-
skania większego dostępu do europejskiego rynku np. przez uzyskanie zezwoleń 
na zwiększenie eksportu tanich chińskich towarów. Warunkiem pomocy może być 
także złagodzenie zachodniej krytyki wobec łamania praw człowieka lub znie-
sienie embarga na eksport broni, nałożonego po masakrze na placu Tiananmen 
w 1989 roku. 

Pytanie brzmi: ile pieniędzy UE będzie gotowa poświęcić na ratowanie strefy 
euro? Zwiększenie wpływu Chin na fundusze krajów europejskich na pewno osłabi 
pozycję UE w światowej gospodarce. Dodatkowo możemy być pewni, że samo 
wsparcie finansowe tego państwa nie rozwiąże całego problemu strefy euro. To na 
krajach członkowskich UE spoczywa odpowiedzialność za rozwiązanie kryzysu.

KS

Pomoc nadejdzie ze wschodu?

2. Chorwacja podpisała traktat akcesyjny do 
UE.
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Premier Chin Wen Jiabao z wizytą w komisji 
europejskiej



7

NTRUM

Powyborczy krajobraz 
Tunezji

23 października odbyły się w Tunezji demokratyczne wybory – 
pierwsze w historii tego państwa. Przy 60% frekwencji zwycięstwo 
odniosła umiarkowanie islamistyczna Hizb an-Nahda (Partia Odro-
dzenia), która zdobyła 41,47% głosów. Wynik ten przekłada się na 
90 miejsc w konstytuancie liczącej 217 członków

Tym samym sprawdziły się przedwy-
borcze prognozy analityków o zwy-

cięstwie Partii Odrodzenia. Dlaczego 
obywatele kraju, którzy przez obalenie 
w styczniu dyktatora Ben Alego zapo-
czątkowali „arabską wiosnę ludów”, po-
stawili teraz na partię o islamskich ko-
rzeniach? Otóż partia ta istniała już od 
1981 roku (najpierw jako Ruch Tendencji 
Islamskiej) i była przez lata ostro repre-
sjonowana. Było to jedyne ugrupowanie 
kandydujące w tych wyborach, które 
dało się poznać Tunezyjczykom już dużo 
wcześniej ze względu na prowadzoną 
działalność opozycyjną. Wszystkie po-
zostałe partie uformowały się dopiero 
w bieżącym roku. Poza tym, podobnie 
jak wiele innych partii i ruchów islamskich 
w świecie arabskim, Partia Odrodzenia 
jest także organizacją charytatywną, 
czym zdobyła sobie wielu zwolenników. 
Inne czynniki, które wpłynęły na dobry 
wynik zwycięskiego obozu, to duża licz-
ba ugrupowań na listach (100) oraz próg 
wyborczy. Pierwszy z czynników sprawił, 
że wielu Tunezyjczyków czuło się „zagu-
bionych” – nie wiedzieli, na kogo oddać 
swój głos. Drugi natomiast zadecydował 
o tym, że aż jedna trzecia wyborców od-
dała głosy na ugrupowania, które i tak 
nie dostały się do konstytuanty. Warto 
jednak zwrócić uwagę na fakt, że wybory 
te przebiegały bez zakłóceń, a ich wy-
nik jest powszechnie aprobowany przez 
Tunezyjczyków

Po przyjrzeniu się sytuacji wewnętrz-
nej w Tunezji można przypuszczać, że 
kraj ten nie stanie się krajem islamistycz-
nym, takim jak Iran. Tunezji znacznie 
bliżej do modelu tureckiego, gdzie już 
od kilku lat rządzi partia umiarkowanie 
islamistyczna. Tunezyjczycy są religijni, 
ale nie są radykałami. Po poprzednim 
ustroju odziedziczyli nowoczesny model 
społeczeństwa, w którym kobiety miały 
prawie takie same prawa jak mężczyźni 
(są wyjątki, np. tunezyjscy ojcowie mogą 
samodzielnie wystąpić o paszport dla 
dziecka lub zapisać je do szkoły, matki 
natomiast – nie). Warto zauważyć, że aż 
44%  miejsc w konstytuancie jest obsa-
dzonych przez kobiety. Lider zwycięskie-
go ugrupowania, Raszid Ghannuszi (od 

1989 roku na emigracji w Londynie, wró-
cił  do Tunezji w 2011 roku), zapewnia, 
że Tunezja jest dla wszystkich. Uspokaja 
jednocześnie, że jego partia nie będzie 
chciała zmieniać stylu życia Tunezyjczy-
ków, np. zakazywać picia alkoholu. Obie-
cał ponadto, że w nowym rządzie znaj-
dzie się miejsce dla kobiet niezależnie 
od tego, czy będą nosić chusty, czy nie. 
O umiarkowaniu Partii Odrodzenia ma 
świadczyć utworzenie przez nią koalicji 
w Konstytuancie wspólnie z lewicowymi 
ugrupowaniami. Są to Kongres na rzecz 
Republiki (CPR, 29 mandatów) oraz Et-
takatol (20 mandatów). 

Prawdziwym testem dla zapewnień 
Ghannusziego będzie kształt przyszłej 
konstytucji. Obradująca od 22 listopa-
da konstytuanta jeszcze nie poruszyła 
delikatnych kwestii światopoglądowych. 
Obecnie w koalicja się spiera – Partia 
Odrodzenia pragnie, by Tunezja była 
demokracją parlamentarną z silnym pre-
mierem, podczas gdy koalicjanci są zwo-
lennikami ustroju półprezydenckiego, 
wzorowanego na Francji. 

Wybrana konstytuanta w ciągu roku 
ma opracować nową ustawę zasadni-
czą i przeprowadzić wybory parlamen-

tarne. Wybierze także tymczasowego 
prezydenta, który desygnuje premiera, 
mającego stanąć na czele rządu tymcza-
sowego. Gabinet ten będzie istniał do 
czasu przeprowadzenia właściwych wy-
borów parlamentarnych. Dziś wiemy już 
kto obejmie najważniejsze stanowiska 
w Tunezji. Premierem zostanie 62-letni 
Hamadi Dżebali, który dotychczas był 
numerem dwa w an-Nahdzie. Przewod-
niczącym zgromadzenia konstytucyjne-
go ma zostać Mustafa Ben Dżafar z Et-
takatol, a prezydentem – Moncef Marzuki 
z CPR

W najbliższym czasie rządzącą Par-
tię Odrodzenia czeka sprawdzian – bę-
dzie musiała stawić czoła pogarszającej 
się sytuacji gospodarczej oraz dużym 
oczekiwaniom społecznym dotyczącym 
szybkich zmian na lepsze. W tej sytuacji 
wysoce prawdopodobne jest, że w na-
stępnych wyborach parlamentarnych, 
gdy już zostanie uchwalona ustawa za-
sadnicza, Partia Odrodzenia nie będzie 
już cieszyła się tak dużym poparciem 
społecznym wśród Tunezyjczyków.
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Przebiegu wyborów parlamentarnych w Tunezji 
pilnowali obserwatorzy z UE
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Na spotkaniu roboczym grupy WTO, 
które odbyło się 10 listopada, oficjal-
ne zakończono negocjacje akcesyjne 
Rosji do Światowej Organizacji Han-
dlu. Członkowie WTO zatwierdzili po-
nad 700-stronicowy dokument okre-
ślający warunki przyjęcia Rosji, co 
oznacza, że  państwo to zostanie 153. 
członkiem organizacji i zarazem ostat-
nim z grupy G20 przyjętym do tej or-
ganizacji. Oficjalne przyjęcie do WTO 
odbędzie się na szczycie ministerial-
nym w dniach 15-17 grudnia 2011 roku 
w Genewie.

Trwający 18 lat proces negocjacyjny 
okazał się najdłuższym w dziejach tej 

organizacji. Wniosek o przyjęcie do WTO 
Rosja złożyła już w 1993 roku. Począt-
kowo tempo negocjacji było powolne. 
Dynamika rozmów zmieniła się dopiero 
po objęciu władzy przez Władimira Pu-
tina w 2000 roku. Prezydentowi zależało 
bowiem na wzroście znaczenia Federacji 
Rosyjskiej na arenie międzynarodowej. 
Proces dostosowywania prawa rosyj-
skiego do standardów WTO wyraźnie 
przyspieszył, co umożliwiło zakończenie 
dwustronnych negocjacji. W 2007 roku 
Rosja ponownie usztywniła swoje stano-
wisko negocjacyjne poprzez przywróce-
nie niektórych ograniczeń w handlu m.in. 
poprzez nałożenie ceł eksportowych na 
drewno. Taka postawa była związana 
z silnym lobby dużych firm rosyjskich 
(przede wszystkim koncernów zajmują-
cych się produkcją samolotów i samo-
chodów), które obawiały się, że całkowi-
te otwarcie rynku spowoduje spadek ich 
konkurencyjności i obniżenie dochodów. 
Wspomniane działania doprowadziły do 
spowolnienia negocjacji, natomiast dwa 
inne wydarzenia doprowadziły do ich cał-
kowitego zablokowania. 

Pierwszym z nich była wojna gru-
zińsko-rosyjska w 2008 roku. W konse-
kwencji działań militarnych oba kraje ze-
rwały stosunki dyplomatyczne, a Gruzja 
zablokowała mandat negocjacyjny Rosji 
(Gruzja jest członkiem WTO od 2000 
roku). Powodem, dla którego Gruzja za-
trzymała negocjacje, było żądanie wpro-
wadzenia kontroli celnej na abchaskim 
i południowoosetyjskim odcinku granicy 
rosyjsko-gruzińskiej i zniesienie embar-
ga na gruzińskie wino i wodę mineralną. 
Zaakceptowanie przez stronę rosyjską 
gruzińskiej kontroli celnej oznaczałoby 
de facto uznanie Abchazji i Osetii Połu-
dniowej za integralną część Gruzji.

Drugim wydarzeniem, którego kon-
sekwencją było całkowite zablokowanie 
rozmów negocjacyjnych, stało się utwo-
rzenie przez Rosję w 2009 roku strefy 
wolnego handlu z Białorusią i Kazach-

stanem. Umowa o wolnym handlu była 
bowiem sprzeczna z zobowiązaniami 
przyjętymi przez Rosję w ramach negacji 
o wstąpienie do WTO.

W październiku  2011 roku doszło do 
kompromisu w obu sprawach. Mediacji 
w sprawie gruzińsko-rosyjskiej już na 
początku konfliktu podjęła się Szwajca-
ria. 21 października 2011 roku doszło do 
porozumienia między stronami. Ustalo-
no, że na spornych granicach utworzone 
zostaną korytarze handlowe, które będą 
kontrolowane przez przedstawicieli euro-
pejskich firm, wspieranych przez rosyj-
skie i gruzińskie służby celne.

W tym samym miesiącu Rosja zo-
bowiązała się również, że w momencie 
przystąpienia do Światowej Organizacji 
Handlu dostosuje umowę celną z Biało-
rusią i Kazachstanem oraz późniejsze 
umowy ze Wspólnotą Niepodległych 
Państw do standardów handlu między-
narodowego. Przede wszystkim chodziło 
o cła eksportowe na drewno i ustalenie 
kwot eksportowych na mięso. Osiągnię-
to również kompromis w ostatnich kwe-
stiach spornych: zasadach ochrony in-
westycji, redukcji opłat za przeloty nad 
Syberią oraz w obszarze standardów 
sanitarnych i fitosanitarnych.

Na początku listopada pojawiła się 
niespodziewanie kolejna groźba impasu 
w negocjacjach umowy WTO z Rosją. 
Tym razem chęć blokowania  mandatu  
wyraziła Ukraina. Były to konsekwen-
cje zapowiedzi władz rosyjskich, że od 
stycznia 2012 roku podwyższą ceny za 
gaz. Było to sprzeczne z porozumieniem 
o przedłużeniu stacjonowania rosyjskiej 
floty czarnomorskiej do 2042 roku, które-
go część stanowiło porozumienie o niż-
szych cenach na surowce energetyczne 
dostarczane Ukrainie. Groźby ze strony 
ukraińskiej okazały się jedynie szan-
tażem politycznym i nie znalazły prze-

łożenia w głosowaniu grupy roboczej 
10 listopada, na którym jednogłośnie 
zdecydowano o zakończeniu negocjacji 
akcesyjnych.

Jakie będą konsekwencje przystą-
pienia Rosji do Światowej Organizacji 
Handlu? Wszystko wskazuje na to, że 
korzyści będą obustronne. Dla dotych-
czasowych członków WTO, w szczegól-
ności dla Stanów Zjednoczonych i Unii 
Europejskiej, oznacza to zniesienie lub 
ograniczenie ceł, które spowoduje otwar-
cie ekspansji na rynek rosyjski. Jedno-
cześnie członkostwo w WTO wymusiło 
na Rosji stosowanie bardziej przejrzy-
stych przepisów, ograniczyło politykę re-
strykcyjną i protekcjonistyczne dążenia 
tego państwa. Dla tego państwa człon-
kostwo w WTO oznacza wzrost inwe-
stycji zagranicznych, szczególnie w za-
kresie wysokich technologii. Można się 
spodziewać, że wzrost konkurencyjności 
na rynku odbije się na sytuacji krajowych 
firm, jednak strona rosyjska wynegocjo-
wała szereg okresów przejściowych, któ-
re pozwolą dostosować się do zmian na 
rynku. Należy jednak podkreślić, iż prze-
pisy ujednolicające handel nie dotyczą 
surowców energetycznych, które stano-
wią główny towar eksportowy Rosji.

Warto zaznaczyć, że przystąpienie 
do WTO ma dla Rosji również wymier-
ne znaczenie polityczne. Dzięki niemu 
Federacja Rosyjska będzie mieć wpływ 
na tworzenie  międzynarodowego  pra-
wa handlowego. Zwiększą się jej szanse 
na członkostwo w OECD i zdecydowa-
nie wzrośnie pozycja negocjacyjna z UE 
w sprawie utworzenia strefy wolnego 
handlu.

Martyna Szostek 

Negocjacje zakończone. Rosja w WTO
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Sytuacja wewnętrzna Libii

Sytuacja gospodarcza Libii w porów-
naniu do jej sąsiadów była relatywnie 

dobra. Dochód PKB per capita był dwu-
krotnie większy niż w sąsiedniej Algierii 
i Egipcie (zgodnie z danymi podawanymi 
w Factbooku CIA wynosił 14 000 USD, 
co dawało Libii 82. miejsce na świecie). 
W takiej sytuacji mało kto spodziewał się 
wybuchu rewolucji w tym państwie. Dla-
czego więc do niej doszło? W poszuki-
waniu odpowiedzi na to pytanie należy 
wziąć pod uwagę wnioski wyciągnięte 
przez Alexisa de Tocqueville’a z sytuacji 
w przedrewolucyjnej Francji: rewolucje 
wybuchają nie wtedy, kiedy obiektywna 
sytuacja ekonomiczna jest opłakana, 
ale wówczas, gdy subiektywnie odczu-
wana niesprawiedliwość staje się nie do 
zniesienia. To nie skrajna nędza, lecz 
zablokowanie możliwości rozwoju i brak 
praw politycznych pchnęły francuskie 
mieszczaństwo do obalenia monarchii. 
Podobnie można odczytać sytuację w Li-
bii – społeczeństwo było zmęczone trwa-
jącymi już 42 lata autorytarnymi rządami 
Kaddafiego, wszechobecną korupcją 
oraz brakiem perspektyw poprawy swo-
jego bytu materialnego. Pomimo iż po-
ziom życia Libijczyków jest wyższy niż 
u ich sąsiadów, to w skali całego świata 
Libia jest krajem ubogim. Libijczycy za 
pośrednictwem szeroko rozumianych 
mediów (o których w kontekście całej 
„arabska wiosny ludów” mówiło się, że 

są „nośnikami rewolucji”) uświadomili 
sobie, że ich kraj dzieli ogromna prze-
paść cywilizacyjna w stosunku do krajów 
Zachodu. To właśnie za pośrednictwem 
mediów Libijczycy dowiedzieli się także 
o zwycięskich rewoltach w Egipcie i Tu-
nezji, co dodatkowo podbudowało ich 
wiarę w możliwość obalenia dyktatury.

Muammar Kaddafi rządził Libią zgod-
nie ze starą rzymską sentencją „divide 
et impera”. Jedne plemiona były uprzy-
wilejowane kosztem innych. Równo-
cześnie sympatie i antypatie dyktatora 
potrafiły się zmieniać, co prowadziło do 
sytuacji, w której żadne plemię nie mo-
gło być pewne swojej pozycji. Dyktator 
umiejętnie stosował wobec libijskich ple-
mion politykę balansowania pomiędzy 
przymusem i groźbami, a negocjacja-
mi i nagradzaniem za wierność. Skutki 
prowadzonej przez dyktatora polityki 
uwidoczniły się także podczas wojny 
domowej. Wschodnie plemiona będące 
w niełasce Kaddafiego podniosły bunt, 
a zachodnie go wspierały. Dopiero pod 
wpływem nieuchronnie zbliżającej się 
porażki dyktatora, niektóre z zachod-
nich plemion przechodziły na stronę 

rebeliantów. 
Polityka „dziel i rządź”, tak użytecz-

na dla Kaddafiego za życia, dziś, po 
jego śmierci, pokazuje swoją drugą 
twarz. Ambasador USA w Libii Gen Cretz 
w jednym z wywiadów dla telewizji CBS 
stwierdził, że choć reżim upadł, to pozo-
stawił bardzo toksyczną spuściznę. We-
dług amerykańskiego ambasadora ten 
bogaty w ropę kraj dzielą plemienne kon-
flikty i sprzeczne interesy, z których wie-
le stworzył sam Kadafi podczas swych 
42-letnich rządów. 

Poważnym problemem, przed któ-
rym stoi Narodowa Rada Libijska (NRL), 
jest sytuacja związana z liderami regio-
nalnych milicji. Oddziały powstańcze, 
które pomogły obalić reżim Kaddafiego, 
nie chcą teraz złożyć broni oraz pragną 
zachować autonomię i wpływ na decyzje 
polityczne jako strażnicy rewolucji (New 
York Times, 02.11.11). Stanowisko, jakie 
zajmą regionalne milicje jest jedną z naj-
ważniejszych i najpilniejszych kwestii, 
które będzie musiał wyjaśnić tymcza-
sowy rząd Libii – podkreśla NYT; hordy 
uzbrojonych wolontariuszy wsparły lokal-
ne rady wojskowe w różnych regionach, 
a rady te stały się de facto lokalnymi 
rządami w takich miastach jak Misra-
ta, Zintan, (…) Trypolis. Dowódcy tych 
oddziałów nie chcą składać broni aż do 
uchwalenia nowej konstytucji. Takie bo-
jówki są ewidentnym zagrożeniem dla 
słabej NRL. Istnieje duże niebezpieczeń-
stwo, iż jeśli uchwalona konstytucja nie 

Lekcja libijska
20 października 2011 roku 
libijscy powstańcy zdoby-
li Syrtę będącą ostatnim 
bastionem zwolenników 
Muammara Kaddafiego. 
Tego samego dnia zginął 
też sam dyktator. Te dwa 
wydarzenia symbolicznie 
otwierają nowy rozdział li-
bijskiej historii. Czego do-
wiedzieliśmy się  o świecie 
Zachodu dzięki wydarze-
niom, które rozegrały się 
w tym roku w Libii? Co 
wiemy teraz o samej Libii 
i Libijczykach? źr

ód
ło

: V
O

A

Aż 85% Libijczyków 
deklaruje przynależność 

plemienną
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będzie brzmiała po myśli liderów regio-
nalnych milicji, wojna domowa wybuch-
nie na nowo. 

Opisany powyżej problem wynika 
z przywiązywania przez Libijczyków 
większej wagi do przynależności ple-
miennej aniżeli do tożsamości narodo-
wej (wg badań Amala al-Obeidi z Uni-
wersytetu w Bengazi aż 85% Libijczyków 
deklaruje przynależność plemienną). 
Wiąże się z tym stawianie interesów wła-
snego plemiona, rodzinnego miasta, po-
nad interes ogólnonarodowy. Oczywiście 
problem Libii to w dużej mierze problem 
całej Afryki, gdzie  granice dzisiejszych 
państw są pozostałością dawnych po-
działów kolonialnych, nieuwzględnia-
jących lokalnych czynników. Libia od 
zawsze była sztucznym politycznie two-
rem, który przez ponad 40 lat w całości 
utrzymywał Kaddafi. Jeśli plemiona nie 
dojdą do porozumienia co do sprawie-
dliwego podziału zysków z handlu ropą, 
kształtu przyszłej konstytucji i nie podzie-
lą się sprawiedliwie władzą, Libię może 
czekać nowy etap wojny domowej, a na-
wet rozpad.

Ciężar negocjacji z różnymi plemio-
nami m.in. w kwestii powołania akcep-
towanego przez wszystkie ugrupowania 
rządu spoczywa na Narodowej Radzie 
Libijskiej. Jeśli negocjacje się nie po-
wiodą, politycznie odpowiedzialna za to 
będzie Rada. Tymczasem jej autorytet 
wśród Libijczyków już został nadszarp-
nięty ze względu na niewyegzekwowanie 
podjętej przez siebie decyzji o obowiąz-
ku złożenia broni przez liderów regional-
nych milicji. 

Według planów przedstawionych 
przez Radę, tymczasowy rząd ma po-
wstać najpóźniej miesiąc po oficjalnym 
ogłoszeniu wyzwolenia Libii (co nastąpiło 
23 października). Wybory do konstytuan-
ty mają się odbyć w ciągu ośmiu miesię-
cy, a wybory powszechne najwyżej rok 
później. Warto przypomnieć, że wcze-
śniej NRL też obiecywała powołanie rzą-
du tymczasowego akceptowanego przez 
wszystkie plemiona, lecz nie doszło to do 
skutku. Biorąc pod uwagę problem NRL 
z wprowadzaniem swoich decyzji i pla-
nów w życie, należy z dozą sceptycyzmu 
podchodzić do przedstawionego przez 
nią grafiku na najbliższy rok.

NRL od początku swojego powsta-
nia podkreślała, iż wyzwolona Libia ma 
być krajem demokratycznym. Biorąc pod 
uwagę liczne problemy, z którymi zmaga 
się to państwo, trudno to sobie obecnie 
wyobrazić. Kraj ten w swojej historii nie 
miał do czynienia z demokracją w stylu 
zachodnim. W Libii nigdy nie funkcjo-
nowały instytucje typowe dla krajów 
demokratycznych, takie jak np. niezawi-

słe sądy czy organizacje pozarządowe. 
Mało prawdopodobna wydaje się także 
islamizacja kraju. Żadna licząca się or-
ganizacja terrorystyczna ani islamistycz-
na nie odegrała w tej rewolucji znaczą-
cej roli. To Zachód pomógł Libijczykom 
obalić znienawidzonego dyktatora, a nie 
radykalni islamiści. W niemałe zakłopo-
tanie wpędziła jednak zachodnich polity-
ków wypowiedź przewodniczącego NRL 
sprzed miesiąca o tym, iż obowiązują-
cym prawem w Libii będzie szariat. Inni 
członkowie NRL sprostowywali wtedy, że 
przewodniczący wyraził swój prywatny 
pogląd na rolę prawa islamskiego i zwró-
cili uwagę na to, że konstytucja, która 

określi status religii w Libii, zostanie na-
pisana dopiero w przyszłym roku.

Nie mniej istotnym przejawem nie-
opanowania sytuacji przez NRL są duże 
problemy z egzekwowaniem przestrze-
gania praw człowieka. Jak donosi Gaze-
ta Wyborcza, wielu powstańców mści się 
na zwolennikach Kaddafiego urządzając 
w ich miastach egzekucje i gwałty. Dobit-
nym przykładem problemów z ochroną 
praw człowieka jest też sposób, w jaki 
śmierć poniósł sam libijski dyktator. Po-
strzelony przez Libijczyków w głowę 
(podczas próby ucieczki przed atakiem 
lotniczym NATO na konwój 15 ciężaró-
wek) został pozbawiony prawa do uczci-
wego procesu. 

Zachodnie mocarstwa wobec libijskiej 
rewolucji

Unia Europejska była zaskoczona 
tak nagłym wybuchem rewolucji w kra-
jach arabskich (w szczególności w Libii) 
i była na to kompletnie nieprzygotowa-
na. Poparła jednak politycznie operację 
wojskową „Świt Odysei” prowadzoną 
początkowo pod przywództwem francu-
sko-brytyjskim, a następnie pod dowódz-
twem NATO (zgodnie z rezolucją nr 1973 
jako podstawą prawną). Jednoznaczne 
poparcie dla zbrojnej interwencji w Libii 
przez Francję i Wielką Brytanię, przy jed-
noczesnej niechęci Niemiec do takiego 

rozwiązania bardzo ograniczyło wpływ 
UE na rozwiązanie kryzysu libijskiego. 
Unia zadeklarowała niesienie pomocy 
humanitarnej oraz pomoc w budowie de-
mokracji w Libii po zakończeniu konfliktu. 
Jak na organizację aspirująca do odgry-
wania kluczowej roli w świecie to zdecy-
dowanie za mało.

 USA widząc duże polityczne 
zaangażowanie Francji mające na celu 
doprowadzenie do interwencji w Libii, 
zmieniły swoją dotychczasową takty-
kę, polegającą na nieangażowaniu się 
w nowe konflikty zbrojne (po interwen-
cjach w Afganistanie i Iraku) i postanowi-
ły wziąć udział w operacji „Świt Odysei”. 
Warto jednak podkreślić, że operacja ta 
nie wiązała się z wysyłaniem sił lądo-
wych, a tylko lotnictwa i marynarki. Sta-
ny Zjednoczone nie chciały po upadku 
Kaddafiego znaleźć się po „złej stronie 
historii” narażając się na to, iż powstań-
cy zachowają w pamięci kto ich wsparł, 
a kto pozostał obojętny. Brak interwen-
cji mógłby się wiązać z osłabieniem roli 
USA w regionie na korzyść Paryża. Co 
ciekawe, Amerykanie zdali sobie sprawę, 
że w świecie arabskim może dojść do re-
wolucji już w sierpniu 2010 roku, o czym 
świadczy poinstruowanie przez Obamę 
swoich doradców by przygotowali pa-
kiety reform dla poszczególnych krajów, 
a następnie zanalizowali czy ich wpro-
wadzenie w poszczególnych krajach bę-
dzie się opłacało USA czy nie. Ameryka, 
podobnie jak UE, za cenę stabilizacji 
w regionie wolała utrzymywać poprawne 
relacje z autorytarnymi władzami igno-
rując nastroje społeczne oraz przepaść 
oddzielającą owe władze od obywateli.

O hipokryzji Zachodu świadczą powo-
dy, dla których dokonała się interwencja 
w Libii. W przypadku Francji o zaangażo-
waniu się w konflikt zadecydowały takie 
czynniki jak: przekonanie o nieuchronno-
ści upadku Kaddafiego, brak wpływu Libii 
na kształt procesu bliskowschodniego, 
powszechne poparcie rewolty przez fran-
cuską (a jak się później okazało również 
arabską) opinię publiczną oraz zbliżające 
się wybory prezydenckie. Równie ważne 
dla decyzji Francji o wsparciu powstań-
ców było znaczenie Libii ze względu na 
wydobycie ropy oraz perspektywa pozy-
skania kontraktów przez francuskie firmy 
w procesie odbudowy kraju. Podobnych 
kalkulacji politycznych dokonała Wielka 
Brytania. Dla kontrastu Niemcy, których 
społeczeństwo było przeciwne angażo-
waniu się militarnemu w nowy konflikt 
dokonały odmiennej kalkulacji politycz-
nej, czego efektem był brak udziału 
w operacji „Świt Odysei”.

O wyjątkowej obłudzie świata Zacho-
du przy dokonywaniu takich kalkulacji po-

Wojna w Libii uświadomi-
ła nam, że rewolucje często 
wybuchają wtedy, kiedy 
sytuacja ekonomiczna 
obywateli nie jest tragicz-
na, ale gdy społeczeństwo 
ma świadomość rażącej 
niesprawiedliwości
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litycznych może świadczyć fakt, iż w Sy-
rii, w której również toczy się powstanie 
przeciwko autorytarnej władzy, żadne 
światowe mocarstwo nie ma zamiaru 
angażować się militarnie. Kraj ten jest 
istotny ze względu na procesy bliskow-
schodnie (znajduje się pod silnym wpły-
wem Iranu, ma określone relacje z Turcją 
i Izraelem) i zachodnie mocarstwa oba-
wiają się, iż skutkiem interwencji w Syrii 
byłaby destabilizacja w regionie.

Czego nauczył nas konflikt libijski?

Wojna w Libii uświadomiła nam, że 
rewolucje często wybuchają wtedy, kie-
dy sytuacja ekonomiczna obywateli nie 
jest tragiczna, ale gdy społeczeństwo 
ma świadomość rażącej niesprawiedli-

wości. Wiemy też, iż konsekwencje pro-
wadzonej przez władze polityki „divide et 
impera” potrafią potem latami rzutować 
na sytuację wewnętrzną danego pań-
stwa. Jest to jeden z powodów, dla któ-
rych Libijczycy nie rozumieją znaczenia 
racji stanu państwa i kierują się intere-
sem swoich plemion. W konsekwencji 
NRL ma ograniczony wpływ na przebieg 
wydarzeń w Libii. Jednocześnie jej legi-
tymizacja społeczna jest również wąt-
pliwa. Patrząc prawdzie w oczy, należy 
stwierdzić, że Libia ma małe szanse na 
stanie się prawdziwym demokratycznym 
krajem. Mało prawdopodobna wydaje się 
dzisiaj także jego islamizacja.

Wojna w Libii obnażyła słabość eu-
ropejskiej polityki wobec tego regionu. 
Okazało się, że Unii brakuje silnego 

przywództwa politycznego i dysponuje 
ona ograniczonymi środkami wpływania 
na sytuację w tym rejonie świata. Konflikt 
ten ukazał również hipokryzję niektórych 
państw ze względu na bardzo subiektyw-
ne powody zaangażowania się w wojnę 
oraz fakt, iż przez lata Zachód przymykał 
oko na sytuację tego regionu. 

Za sprawą konfliktu libijskiego dowie-
dzieliśmy się wiele o Libijczykach i świe-
cie Zachodu. Wydarzenia te dały nam, 
obywatelem państw demokratycznych, 
bardzo dobrą lekcję o funkcjonowaniu 
współczesnego świata.

Adam Dorywalski

Prewencja, czy nadużycie?

W kontekście interwencji w Libii warto 
odnieść się do kontrowersji dotyczących 
rezolucji nr 1973. Zdaniem niektórych 
komentatorów i znawców prawa między-
narodowego – mogło bowiem dojść do 
jej nadużycia. Czy rzeczywiście tak się 
stało? Aby odpowiedzieć na to pytanie 
trzeba zastanowić się, czy rezolucja nr 
1973 zezwalała na uprzedzające bom-
bardowanie infrastruktury oraz czoł-

gów i samolotów Kaddafiego. Zachód, 
w szczególności Francja, uzasadniał ta-
kie działania prewencyjną obroną ludno-
ści cywilnej. Jak pisze Michał Kowalski 
dla Instytutu Prawa Międzynarodowego: 
Nie ma podstaw w prawie międzynaro-
dowym dla doktryn samoobrony pre-
wencyjnej w sytuacji braku rzeczywistej 
lub w sposób oczywisty nieuchronnej 
napaści. Problem polega na tym, iż pra-
wo międzynarodowe nie jest precyzyj-
ne w tego typu przypadkach. Ponieważ 

nie ma jasno określonych przesłanek 
dotyczących oczywistej i nieuchronnej 
napaści zbrojnej, kwestia zakresu do-
puszczalności samoobrony pozostaje 
otwarta. W gruncie rzeczy działa to na 
korzyść państwa naruszającego tego 
typu rezolucje. Nieprecyzyjny zapis 
prawny zawsze można zinterpretować 
na swoją korzyść.
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Europejska era yuana

Chiny wykupują francuskie winiar-
nie, akcje włoskich domów mody, 

inwestują w Grecji. Jednocześnie da-
jąc Zachodowi wiele korzyści. Zasta-
nawia mnie tylko, co oprócz zysków 
niosą za sobą napływające do Europy 
chińskie pieniądze? Czy tylko popra-
wę naszej sytuacji gospodarczej? Czy 
może sprawią, że Chiny staną się sil-
niejszym mocarstwem? Jaki jest rze-
czywisty cel takich działań? Na wszel-
kie tego typu pytania nie znajdziemy 
odpowiedzi bez przyjrzenia się – cho-
ciażby pobieżnie – stosunkom mię-
dzynarodowym „Państwa Środka”.

We wrześniu Chińska Republika 
Ludowa wydała białą księgę „Pokojowy 
rozwój Chin”, gdzie czytamy: Widziana 
w szerszym, globalnym i historycznym 
kontekście, ścieżka pokojowego rozwo-
ju może być zdefiniowana następująco: 
Chiny powinny rozwijać się poprzez pod-
trzymywanie pokoju na świecie i przyczy-
nianie się do pokoju na świecie poprzez 
własny rozwój. Powinny osiągać rozwój 
dzięki swoim własnym wysiłkom oraz 
przeprowadzaniu reform i innowacjom; 
w tym samym czasie powinny otworzyć 
się na świat i uczyć się od innych państw. 
Powinny szukać wzajemnych korzyści 
i wspólnego rozwoju z innymi krajami 
zgodnie z tendencją globalizacji gospo-
darczej oraz powinny pracować z innymi 
państwami, aby zbudować harmonijny 
świat trwałego pokoju i wspólnego do-
brobytu. To jest ścieżka naukowego, 
niezależnego, otwartego, pokojowego, 
współpracującego i wspólnego rozwoju. 
Dla wielu – szczególnie Europejczyków 
czy Amerykanów – to kolejna chińska 
propaganda, ale obywatele Chin w ten 
pokojowy rozwój wierzą.

W takim kontekście zastanawiać 
może fakt, skąd bierze się nowy wyścig 
zbrojeń. Według wykładni władz w Pe-
kinie motyw modernizacji ich wojsk jest 
prosty – w związku z tym, że Chińska 
Republika Ludowa zaczyna zajmować 
ważną pozycję na świecie, jej poten-
cjał militarny, nastawiony wcześniej na 
ewentualne bardziej regionalne, bliższe 
konflikty, wymaga zmiany. Do 2020 roku 
Chiny planują zwiększyć możliwości swo-
jego transportu powietrznego długiego 
zasięgu, rozwinąć możliwości wysyłania 
wojsk przez morze, zreformować armię, 
zmodernizować marynarkę wojenną.

Takie plany i działania Państwa 
Środka wzbudziły niepokój sąsiednich 
państw – Indii, Australii, Japonii i Korei 
Południowej. Chiny coraz bardziej ro-

sną w siłę i to nie tylko pod względem 
gospodarczym czy demograficznym, 
ale także politycznym i militarnym. Indie 
zaniepokojone są rosnącymi wpływami 
chińskimi w Nepalu, który dotychczas był 
silniej związany politycznie z Indiami niż 
z Państwem Środka. Chiny wzmacniają 
swoją pozycję poprzez inwestycje w ne-
palską infrastrukturę. Nowe drogi, koleje 
i rurociągi z chińskiego budżetu powstają 
też w Pakistanie i Birmie, na których za-
soby naturalne miały chęć również Indie. 
Sąsiedzi obawiają się także o strukturę 
eksportu i importu Chin, które przywo-
żą surowe materiały a wywożą wysoko 
przetworzone produkty, co przekłada 
się na mniejsze wydatki, a większe zy-
ski. Jest to uzasadnione działanie, lecz 
wpływa na szybki wzrost gospodarczy 
Chin, co powiększa „przepaść” między 
państwami w regionie. Sąsiedzi są na 
tyle zaniepokojeni, że w celu przywróce-
nia równowagi, w tworzoną przez siebie 
organizację Partnerstwo Transpacyficz-
ne (Trans-Pacific Pratnership) zaanga-
żowały Stany Zjednoczone. Niektórzy 
chińscy politycy dziwią się, że podczas 
gdy Chiny dają światu swój pokojowy 
rozwój, ich sąsiedzi chcą na nie nasłać 
Stany Zjednoczone, żeby po raz kolejny 
podporządkowały sobie Azję. 

Obserwując sytuację z perspekty-
wy Europy, można zauważyć, że Chiny 
są coraz częstszym gościem na różne-
go rodzaju szczytach i konferencjach. 
W rozmowach z Komisją Europejską 
zacieśniają współpracę z Unią w dziedzi-
nie edukacji, kultury, młodzieży i badań 
naukowych, a na forum politycznym wy-
sokiego szczebla uzgadniają współpracę 
gospodarczą. W komunikacie prasowym 
KE z 24 października czytamy: Nowy 
„międzyludzki” dialog wysokiego szcze-
bla między UE a Chinami stanowić bę-
dzie „trzeci filar” w stosunkach między 
tymi dwoma partnerami i kontynuację 
wcześniejszych porozumień o współpra-
cy – dialogu wysokiego szczebla w dzie-

dzinie gospodarki i handlu („pierwszy 
filar”) oraz strategicznego dialogu wyso-
kiego szczebla („drugi filar”). Powołana 
zostanie rada ds. szkolnictwa wyższego 
UE-Chiny oraz uruchomione zostaną 
wspólne programy stypendialne. 

W swoim przemówieniu 8 listopada 
Europejski Komisarz ds. Handlu Karel 
De Gucht zauważył, że w czasie kilku 
ostatnich dekad Europa stała się naj-
większym rynkiem dla chińskiego eks-
portu, podczas gdy Chiny są drugim naj-
większym rynkiem eksportowym dla Unii. 
Prowadzi to do ekonomicznie uzasadnio-
nego wniosku, że współpracę długoter-
minową trzeba rozwijać pomimo napoty-
kanych czasowych kryzysów. Mając ten 
argument na uwadze, sytuacja, w której 
Chiny wykupują francuskie winiarnie, ak-
cje włoskich domów mody czy inwestują 
w Grecji, wydaje się być naturalna. Pozo-
staje jednak pytanie - czy my w Europie 
naprawdę jesteśmy w stanie zrozumieć 
politykę Chińskiej Republiki Ludowej? 
Dlaczego z góry zakładamy, że Unia Eu-
ropejska jest strategicznym partnerem 
Chin, podczas gdy chińscy eksperci co-
raz częściej piszą o europejskich niepo-
wodzeniach w sferze instytucjonalnej czy 
ekonomicznej i jednocześnie przesuwają 
Europę coraz niżej w swoich rankingach 
ważnych partnerów? 

Być może zamiast rozwijać teore-
tyczną współpracę - która dla Chin wcale 
nie jest tak ważna - Unia powinna być 
bardziej ostrożna? Może Europa powin-
na poddać analizie stosunki z tym azja-
tyckim gigantem z szerokiego punktu 
widzenia, patrząc globalnie? Należy się 
zastanowić, czego Chiny oczekują od 
Europy, a czego od innych części świa-
ta i co chcą nam wszystkim dać w za-
mian. Wnioski przyjęte z takiej szerokiej 
analizy z pewnością pomogłyby udzielić 
odpowiedzi na pytanie, czy dla Europy 
bezsprzecznie nadchodzi era yuana i na 
ile warto jej się obawiać. Uważam, że nie 
powinniśmy współpracować z Chinami 
bezwarunkowo, ślepo wierząc w to, że 
jedyne, czego chcą, to pokojowy rozwój. 
Chociaż bardzo chciałabym się mylić.

Marzena Skubij

Czy my w Europie na-
prawdę jesteśmy w sta-
nie zrozumieć politykę 
Chińskiej Republiki 
Ludowej? 
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Jednym z głównych zadań pontyfika-
tu, jakie wyznaczył sobie Karol Woj-

tyła, było doprowadzenie do dialogu 
międzyreligijnego. Dla papieża Europa 
nie była zamknięta jedynie w Kościele 
zachodniorzymskim –  podkreślał rów-
nież istnienie drugiej części Europy, bez 
której nie można by mówić o tożsamo-
ści europejskiej. Stąd właśnie wywodzi 
się hasło „Europa dwóch płuc”. Jednym 
płucem jest Kościół zachodni, a drugie 
stanowi Kościół obrządku wschodniego. 
Przykładem działania Karola Wojtyły na 
rzecz tegoż dialogu jest między innymi 
jego wizyta w Stambule już w 1979 roku, 
kiedy to rozpoczął rozmowy z patriarchą 
Dymitriosem I. Papież aktywnie popierał 
również rozwój Kościoła obrządku bizan-
tyjsko-ukraińskiego na Ukrainie. Działa-
nie to odniosło skutek po upadku ZSRR, 
kiedy odrodziły się struktury Ukraińskie-
go Kościoła Greckokatolickiego. Z dru-
giej strony, przeszkodziło to w dialogu 
z patriarchą moskiewskim. Mimo tych 
przeciwności ekumenizm był zawsze dla 
Jana Pawła II podstawą do budowania 
tożsamości europejskiej. 

W tej ekumenicznej perspektywie 
Kościół katolicki nie pragnie niczego in-
nego, jak tylko pełnej komunii między 
Wschodem i Zachodem. W dążeniu tym 
czerpie natchnienie z doświadczenia 
pierwszego milenium. W tym okresie 
bowiem: (...) rozwój różnych doświad-
czeń życia kościelnego nie przeszkadzał 
temu, że utrzymując wzajemne kontakty, 
chrześcijanie mogli nadal żywić prze-
konanie, iż bez względu na to, w jakim 
Kościele by się znaleźli, są zawsze we 

własnym domu; ze wszystkich bowiem 
Kościołów wznosiła się, w przedziwnej 
różnorodności języków i głosów, po-
chwała jedynego Ojca przez Chrystusa 
w Duchu Świętym (...). Pierwsze sobory 
są wymownym świadectwem tej trwałej 
jedności w różnorodności. Tak w 1995 
roku o działalności ekumenicznej napisał 
Jan Paweł II w swojej encyklice Ut unum 
sint.

Warto w tym kontekście zacytować 
również fragment homilii, którą  papież 
wygłosił w czasie swojej pierwszej piel-
grzymki do Polski: Czyż Chrystus tego 
nie chce, czy Duch Święty tego nie roz-
rządza, ażeby ten papież-Polak, papież-
Słowianin, właśnie teraz odsłonił ducho-
wą jedność chrześcijańskiej Europy, na 
którą składają się dwie wielkie tradycje: 
Zachodu i Wschodu?

Jan Paweł II jednak nie zamykał 
swojej działalność jedynie w obszarze 
duchowo-religijnym. W szóstym roku 
swojego pontyfikatu złożył wizytę w sie-
dzibie EWG w Brukseli, gdzie podkreślił 
niemożność pogodzenia się z podziałem 
Europy: Europejczycy nie mogą zgodzić 
się z podziałem ich kontynentu, a kraje, 
które z różnych powodów nie uczestni-
czą w działalności waszych instytucji, nie 
mogą być pomijane w zasadniczym dą-
żeniu ku jedności.

W ramach politycznej myśli euro-
pejskiej Jana Pawła II, warto zwrócić 
uwagę również na jego wizytę w Parla-
mencie Europejskim w 1988 roku, kiedy 
jeszcze nie była pewna przyszłość żela-

znej kurtyny. Wówczas to papież okre-
ślił perspektywicznie granice wspólnoty 
europejskiej: Do reprezentowanych tu 
dziś narodów w przyszłości będą się mo-
gły z pewnością przyłączyć także inne. 
Pragnieniem moim, jako najwyższego 
Pasterza Kościoła powszechnego, któ-
ry pochodzi ze wschodniej Europy i zna 
aspiracje ludów słowiańskich, tego dru-
giego płuca naszej wspólnej europejskiej 
ojczyzny – jest to, by Europa suwerenna 
i wyposażona w wolne instytucje rozsze-
rzyła się kiedyś aż do granic, jakie wy-
znacza jej geografia, a bardziej jeszcze 
historia. Jakże miałbym tego nie pra-
gnąć, skoro inspirowana wiarą chrześci-
jańską kultura tak głęboko naznaczyła 
dzieje wszystkich ludów naszej Europy, 
ludów greckich i łacińskich, germań-
skich i słowiańskich, mimo dziejowych 
tragedii, ponad systemami społecznymi 
i ideologiami?

Działalność i idee Karola Wojtyły po-
zwalają lepiej rozumieć złożoność pro-
cesu integracji europejskiej. Dokonuje 
się ona bowiem nie tylko w wymiarze 
polityczno-gospodarczym. Gdyby nie 
jedność duchowa, nie wiadomo, w jakim 
kierunku potoczyłaby się realizacja planu 
zjednoczenia Europy. Warto też pamię-
tać jak wiele osób związanych z chrze-
ścijańską myślą społeczną jest wśród 
tzw. „ojców Europy”. Bez wątpienia do 
tego kanonu powinniśmy również włą-
czyć Jana Pawła II.

Witold Kunicki-Goldfinger

Europa
dwóch płuc

Jan Paweł II uważał, że Europa w sensie kulturowo-duchowym po-
siada granicę, która została wytyczona poprzez ewangelizację. Histo-
ria kształtowania się narodów europejskich rozwija się równolegle 
z ich ewangelizacją, do tego stopnia, że granice Europy pokrywa-
ją się z zasięgiem przenikania Ewangelii – powiedział w 1982 roku 
w Santegio de Compostela w swoim „Akcie Europejskim”. Papież 
podkreślał, iż tożsamość europejska jest oparta między innymi wła-
śnie na wspólnocie duchowej.

Tekst powstał na podstawie konferencji „Myśli Jana Pawła II”. Została ona zorganizowana przez Katolicką Agencję Infor-
macyjną pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego. Konferencja odbyła się 19 paździer-

nika 2011 roku w Belwederze.
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Zanim postaramy się znaleźć odpo-
wiedź na to pytanie, warto przybliżyć 

kilka faktów dotyczących samego pań-
stwa. Królestwo Danii zamieszkiwane 
kiedyś przez legendarnych Wikingów, 
do dziś posiada znaczącą flotę handlo-
wą i silnie rozwinięty sektor rybołówstwa. 
Na czele tej najstarszej europejskiej mo-
narchii stoi Królowa Małgorzata II. Kon-
stytucja z 1953 roku ustanowiła jedno-
izbowy parlament (Folketing) składający 
się z 179 członków. Do najsłynniejszych 
Duńczyków można zaliczyć pisarza Han-
sa Christiana Andersena, autorkę książki 
pt. „Pożegnanie z Afryką” Karen Blixen, 
architekta Arne Jakobsena oraz reżyse-
ra Larsa von Triera. Jeśli chcielibyśmy 
spróbować tradycyjnej duńskiej potra-
wy powinniśmy sięgnąć po smørrebrød 
(dosłownie „posmarowany chleb”), czyli 
kanapki które zyskały popularność już 
w XIX wieku. Dania została zwolniona na 
mocy Traktatu z Maastricht z obowiąz-
ku wprowadzenia u siebie euro. Walutą 
tego kraju jest korona duńska. 

Prezydencja w rękach nowego rządu
14 września 2011 roku duńscy oby-

watele wybrali nowy parlament. Wybory 
wygrała centrolewicowa koalicja, któ-

ra odsunęła od władzy centroprawicę. 
Stanowisko premiera objęła była euro-
deputowana Helle Thorning-Schmidt. 
Wybrany rząd jest bardziej proeuropejski 
od poprzedniego. Świadczy o tym m.in. 
zniesienie kontroli granicznych usta-
nowionych przez poprzedników z cen-
troprawicowej Duńskiej Partii Ludowej. 
Nowy minister ds. europejskich Nicolai 
Wammen, stwierdził, że decyzja o wpro-
wadzeniu stałej kontroli celnej na grani-
cach państwa wpłynęła negatywnie na 
reputację Danii, szczególnie w kontek-
ście przejęcia prezydencji w Radzie UE. 

Zmiany lizbońskie – prezydencja po 
nowemu

Od ostatniej duńskiej prezydencji 
(w 2002 roku) w życie wszedł traktat z Li-
zbony, który zmienił podział kompeten-
cji instytucji europejskich. Na mocy jego 
postanowień ograniczone zostały także 
uprawnienia państwa przewodniczące-
go Radzie UE. Nowy traktat wprowadził 
urząd stałego przewodniczącego Rady 
Europejskiej i Wysokiego Przedstawicie-
la Unii Europejskiej ds. Zagranicznych 
i Polityki Bezpieczeństwa oraz rozszerzył 
rolę Parlamentu Europejskiego w zakre-
sie kształtowania prawa. Dlatego też 

podczas sprawowania prezydencji Dania 
będzie musiała ściśle współpracować 
z Hermanem Van Rompuyem, Cathe-
rine Ashton i instytucjami europejskimi. 
Traktat z Lizbony wprowadził tzw. pre-
zydencje trio, gdzie trzy państwa kolejno 
sprawujące prezydencję współpracują 
w celu zapewnienia lepszej koordynacji 
i spójności. Dania znalazła się w grupie 
razem z Polską i Cyprem. Oprócz wspól-
nego programu ustalonego na 18 mie-
sięcy, każde państwo opracowuje także 
własne priorytety.

Priorytety i wyzwania
Priorytety duńskiej prezydencji zo-

staną przedstawione w grudniu. Jednak 
wiele spraw, którymi będzie się zajmo-
wać w trakcie przewodnictwa, znajduje 
się już w programie prac legislacyjnych. 
Obejmują one takie kwestie jak: praca na 
rzecz wzrostu gospodarczego, budowa-
nie silnej pozycji UE na świecie, kontynu-
acja prac nad długoterminowym budże-
tem UE, sprawy związane z klimatem, 
energią, środowiskiem, rolnictwem oraz 
sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Dania z pewnością skupi się na 
działaniach prowadzących do wyjścia 
z kryzysu ekonomicznego i finansowe-

Już niedługo, 1 stycznia 2012 roku, Dania po raz siódmy przejmie przewodnictwo w Radzie Unii 
Europejskiej. Jako członek UE od 1973 roku, ma już spore doświadczenie w kierowaniu pracami 
państw członkowskich. Czy jednak po nadchodzącej prezydencji możemy spodziewać się przełomo-
wych rozwiązań?

Prezydencja Danii: bezbarwna czy innowacyjna?
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Spotkanie Premiera Donalda Tuska z 
szefową rządu Danii Helle 

Thorning-Schmidt.
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go. Głównym celem działań powinna 
być stabilizacja strefy euro oraz zapew-
nienie lepszej koordynacji gospodarczej 
między państwami członkowskimi. Kró-
lestwo Danii nie jest członkiem strefy 
euro, co prawdopodobnie spowoduje, że 
tak samo jak Polska, będzie wykluczona 
z debaty nad przyszłością wspólnej wa-
luty. Razem z innymi państwami spoza 
strefy euro powinna jednak domagać się 
informowania na bieżąco o decyzjach 
podejmowanych przez kraje strefy euro. 

Jedną z najważniejszych kwestii 
przewodnictwa będą rozpoczęte przez 
Polskę prace nad budżetem na lata 
2014-2020. Wieloletnie ramy finansowe 
ustanawiają zasady budżetu dla wspól-
nej polityki rolnej, polityki spójności, pro-
gramów ramowych oraz działań w ob-
szarach takich jak ochrona środowiska, 
badania, innowacja i konkurencyjność. 
Do końca 2012 roku powinny być zakoń-
czone równoległe negocjacje w ponad 
80 obszarach. 

Warto zauważyć, że w 2012 roku bę-
dziemy obchodzić 20 rocznicę wprowa-
dzenia Jednolitego Rynku, który jest jed-
nym z najbardziej znaczących osiągnięć 
UE. W programie duńskiej prezydencji 
zaplanowano prace nad reformą i uaktu-
alnieniem tego obszaru współpracy.

Rząd duński planuje także skoncen-
trować się na zagadnieniach związanych 
ze zmianami klimatu i środowiskiem. 
Nasilone zostaną prace nad zwiększe-
niem efektywności energetycznej oraz 
poprawą infrastruktury energetycznej 
w Europie. 

Podczas prezydencji odbędą się 
także negocjacje w sprawie polityki UE 
w zakresie rybołówstwa. Przyjęty w lipcu 
przez Komisję pakiet reform Wspólnej 
Polityki Rybołówstwa został odrzucony 
przez większość państw członkowskich. 
Dania ze względu na silną pozycją w tej 
dziedzinie gospodarki może się przyczy-
nić do postępów w negocjacjach, których 
zakończenie planowane jest na 2012 
rok.

W obszarze Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych Dania posiada klauzu-
lę „opt-out” (klauzula dająca członkowi 
UE możliwość wyjścia z danego ukła-
du). Mimo deklaracji rządu duńskiego 
o zamiarze pełnienia roli neutralne-
go pośrednika, prace w tym obszarze 
mogą mieć mniejsze znaczenie podczas 
przewodnictwa.

Symbol dynamizmu i siły
W listopadzie Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych Danii przedstawiło logo 
prezydencji, którego autorem jest Pe-
ter Jacob Møgelvang. Duński minister 
ds. europejskich Nicolai Wammen tak 
scharakteryzował zaprezentowane 
logo: Prezydencja UE stanowi wyjątko-

wą okazję dla Danii, aby przyczynić się 
do znalezienia rozwiązań dla wyzwań 
stojących przed Europą, w tym, aby za-
pewnić, że wychodzimy z kryzysu zadłu-
żenia z przyszłą możliwością rozwoju. 
Logo prezydencji wyraża dynamizm, że 
będziemy pracować na rzecz Europy. 
Jednocześnie prezydencja oznacza, że 
międzynarodowa uwaga skupi się na 
Danii, coś co musimy wykorzystać aby 
pokreślić duńską siłę. W tym celu, logo 
jest wyrazem dumnej tradycji w zakresie 
projektowania, z którego jesteśmy znani 
na całym świecie. (źródło: www.um.dk) 

Kolory biały i czerwony symbolizu-
ją flagę Danii. Logo ma ilustrować po-
dwójną symbolikę między numerami 1 
i 2, które pokazują zarówno to, że Da-
nia przejmuje teraz przewodnictwo, jak 
i sygnalizują sześciomiesięczną rotację. 
Logo ma także przedstawiać dynamikę 
nieustannie zmieniającej się współpracy 
europejskiej oraz sygnalizować wartości 
kluczowe dla powodzenia prezydencji – 
otwartość i współprace. 

Zielona prezydencja
Duńczycy chcą, aby ich prezydencja 

była przede wszystkim zrównoważona. 
Organizatorzy spotkań sprawią, aby nie 
były one szkodliwe dla środowiska, a ne-
gatywny wpływ ma zostać ograniczony 
poprzez wspieranie zrównoważonego 
rozwoju i innowacyjnego myślenia. Pod-
czas spotkań państw członkowskich pre-
zentowane będą czyste technologicznie 
rozwiązania takie jak: alternatywne źró-
dła energii, ekologiczna żywność oraz 
środki transportu i technologie budow-
lane przyjazne dla środowiska. Ponadto 
duńskie ministerstwo spraw zagranicz-
nych będzie uczestniczyć w zielonej 
kampanii informacyjnej dla konsumen-
tów „Tour2012Europe”, która odwiedzi 
14 państw członkowskich (w tym Polskę) 
od czerwca do listopada 2012 roku.

Mimo że Rada UE jest głównym or-
ganem decyzyjnym Unii Europejskiej, 

rola prezydencji ogranicza się głównie 
do organizacji spotkań przedstawicieli 
państw członkowskich. Można się spo-
dziewać, że  duńskie przewodnictwo 
nie przyniesie żadnych przełomowych 
rozwiązań.  Dania jest długoletnim człon-
kiem UE. Dlatego też nie musi udowad-
niać (tak jak np. Polska), że sprosta roli 
przewodniczącego spotkań Rady UE. 
Rząd skupi się na walce z kryzysem fi-
nansowym oraz będzie kontynuował pra-
ce rozpoczęte przez Polskę w ramach 
współpracy trio. Miejmy nadzieję, że 
doświadczenie Duńczyków w koordyna-
cji prac UE chociaż w pewnym stopniu 
przyczyni się do stabilizacji stosunków 
między państwami członkowskimi. 

Kinga Szyszka
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Trochę historii

Podczas sprawowania przewod-
nictwa przez Danię w 2002 roku 

rząd wybrał pięć priorytetów. Były 
to: zakończenie procesu negocjacji 
z dziesięcioma nowymi państwa-
mi członkowskimi oraz podpisanie 
umów akcesyjnych z Bułgarią, Rumu-
nią i Turcją, koordynacja wspólnych 
działań przeciwko przestępczości 
na przejściach granicznych, budowa 
silnej i konkurencyjnej gospodarki 
europejskiej, podniesienie jakości 
żywności oraz wzmocnienie Wspólnej 
Polityki Zagranicznej i Bezpieczeń-
stwa i zwiększenie współpracy między 
krajami rozwiniętymi a rozwijającymi 
się. Działania Danii w 2002 roku zo-
stały pozytywnie ocenione (zwłaszcza 
za zakończenie procesu integracji 
z nowymi państwami członkowskimi), 
a cała prezydencja została określona, 
jako europejska i uniwersalna.
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27 października 

Spotkanie rekrutacyjne do Samorządu Stu-
dentów CE UW.

10 listopada

Wybory do zarządów samorządów jednostkow-
ych, rad jednostek i do Parlamentu Studentów 
UW.

18 listopada

Konferencja „Voter Empowerment: VAA in May 
2011 elections in the UK” w Muzeum Powstania 
Warszawskiego zorganizowana przez dr Agatę 
Dziewulską przy wsparciu studentów z Forum 
Europejskiego.

28 listopada - 2 grudnia 

Wizyta 10 studentów z Lwowa, którzy podczas 
swego pobytu mieli okazję wysłuchać wykładów 
nt. integracji europejskiej przygotowanych 
przez pracowników CE UW.

29 listopada 

Konferencja „Badania nad integracją 
europejską – wyzwania dla polsko-ukraińskiej 
współpracy naukowej”, która była jednocześnie 
inauguracją projektu pt. „Kierunkowskaz 
na Zachód. Ukraińska młodzież u bram Eu-
ropy”. Projekt jest realizowany przez CE UW 
oraz Wydział Stosunków Międzynarodowych 
Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. 
I.Franko w ramach grantu badawczego  Min-
isterstwa Spraw Zagranicznych RP „Promocja 
wiedzy o Polsce 2011”. Podczas konferencji 
nastąpiła prezentacja publikacji „Poland in the 
European Union: Adjustment and Moderniza-
tion. Lessons for Ukraine” autorstwa dra Kamila 
Zajączkowskiego i  dra Artura Adamczyka.

1 grudnia

Seminarium naukowe „Wyzwania dla nowego 
budżetu Unii Europejskiej”  organizowane przez 
CE UW z udziałem dra Jana Borkowskiego i dra 
Kamila Zajączkowskiego. Patronatem spotkania 
był Europejskie Trybunał Obrachunkowy w Luk-
semburgu oraz Polska Prezydencja w Radzie UE. 

5-7 grudnia

Akcja charytatywna organizowana przez Koło 
Naukowe „Europa Nova” na rzecz pomocy 
wybranej rodzinie w ramach akcji „Szlachetna 
Paczka”.

9 grudnia

Debata „Co nas dzieli, co nas łączy? W poszuki-
waniu europejskiej idei” zorganizowana przez 
Forum Europejskie.

15 grudnia

Impreza mikołajkowa w klubie Miasto. Motyw 
przewodni – ikony  popkultury.

18 grudnia

Turniej  koszykówki  społeczności CE UW w hali 
liceum im. Cervantesa.

Ale to już było... W świecie Samorządu !CE

Nabór!!! Czyli potrzebne nowe ręce do pracy i świeże pomysły :)
27 października w Centrum Europejskim odbyło się spotkanie rekrutacyjne do Sa-
morządu. Frekwencja zaskoczyła organizatorów spotkania. Studenci pierwszego 
roku z charakterystycznym dla siebie optymizmem, pełni energii i zapału do pracy 
postanowili aktywnie włączyć się w działania podejmowane ku urozmaiceniu ży-
cia studentów CE. Mieli szansę zaprezentować swój potencjał już podczas pra-
cy w grupach nad projektami konkretnych  wydarzeń, które będziemy niedługo 
realizować.
Z pewnością  samorządowi weterani wraz z nowymi członkami zadbają, by ten rok 
okazał się pełen niepowtarzalnych wydarzeń i niecodziennych akcji. Bądźcie więc 
gotowi, bo obiecujemy, że będzie się naprawdę sporo działo :D 

Czas wyborów?!
Jak co roku studenci CE UW mieli szansę wybrać swoich przedstawicieli. 10 li-
stopada głosowano na osoby mające wejść w skład  Zarządu Samorządów jed-
nostkowych, Rady Wydziału i do Parlamentu Studentów UW. W godzinach 10-16 
w głównym holu budynku CE, przy wejściu, znajdowały się skrzynki na głosy. Wy-
niki wyborów samorządowych są następujące:

ZSS Rada Wydziału Parlament Studentów

Magda Miller
Paulina Kur

Piotr Dybowski
Mateusz Chlebowicz

Aneta Kiszko

Magda Miller
Maja Szymerska

Mateusz Chlebowicz
Piotr Dybowski

Wybrani dziękują za poparcie i obiecują zrobić wszystko, by Was nie zawieść, 
Drodzy Studenci! :)

Mikołajki!
Ponieważ sporo czasu upłynęło od ostatniej centrowej imprezy, którą były otrzęsi-
ny, nadszedł w końcu moment na kolejny cykliczny punkt z naszej samorządowej 
listy imprez – Mikołajki. Co prawda druk pisma wyprzedził samą imprezę, ale jeste-
śmy przekonani, że jak co roku okażą się one ogromnym sukcesem i zgromadzą 
tłumy studentów. Tradycyjnie  przyjęliśmy też określony motyw – tym razem będzie 
to klimat popkultury. Liczymy na to, że Klub Miasto, w którym 15 grudnia zorga-
nizujemy tę imprezę, zostanie wypełniony osobami przebranymi za ikony świata 
pop. O odpowiednią oprawę muzyczną zadba zespół Funk’asi. Całą zabawę będą 
urozmaicać liczne konkursy, które miały miejsce również w czasie aktywnej pro-
mocji wydarzenia.

Dziękujemy wszystkim, którzy będą razem z nami bawić się na Mikołajkach i za-
praszamy na kolejne imprezy przez nas organizowane! :)

Bo sport to zdrowie
18 grudnia na hali w liceum im. Cervantesa odbędzie się turniej koszykówki. Dru-
żyny liczą na dzielne wsparcie przez kibiców w  zaciekłej walce o pierwsze miejsce. 
Mamy nadzieje, że publiczność nie zawiedzie i przybędzie tłumnie – w szczegól-
ności zachęcamy fanów aktywnego spędzania czasu. Pomysł na zawody był wyni-
kiem wcześniejszych cotygodniowych meczów organizowanych przez studentów 
CE w okolicy naszego wydziału. Co niedzielę taka forma spędzania czasu cieszyła 
się dużym zainteresowaniem – dlatego, by podtrzymać pasję graczy i wprowadzić 
atmosferę zdrowej i jakże motywującej konkurencji, Samorząd organizuje wspo-
mniany turniej. 

Magda Dawidziuk

Samorząd Studentów CE UW

Co nas czeka?

17 listopada

Pierwsze organizacyjne spotkanie Koła Nau-
kowego „Europa Nova” – wielka burza mózgów 
nad kierunkiem rozwoju nowej inicjatywy stu-
dentów CE. 
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8 stycznia 2012 r. 

Wsparcie akcji WOŚPu i impreza w plenerze.

ok. 13 stycznia 2012 r

Projekt dyskusji ekonomicznej z udziałem To-
masa Sedlacka, połączony z promocją książki  
„Ekonomia dobra i zła” organizowany przez Fo-
rum Europejskie.

Luty/marzec 2012 r. 

Połowinki studentów CE UW.

Marzec 2012 r. 

Ogólnopolska konferencja połączona z warsz-
tatami organizowana przez studentów CE UW.

”Skąd przychodzimy, kim jesteśmy, dokąd idziemy” śpie-
wał kiedyś Grzegorz Turnau. Pozwólcie więc, że w imieniu 
całego zespołu przedstawię, czym jest Forum Europejskie 
działające przy Centrum Europejskim, w którego ramach 
regularnie zapraszamy Was na debaty z najlepszymi krajo-
wymi ekspertami?

Forum Europejskie powstało w listopadzie 2009 roku, na po-
czątku naszej przygody ze studiami w Centrum Europejskim, 
gdy stwierdziliśmy, że Traktat Lizboński, który lada dzień miał 
wejść w życie, pozostaje totalną tajemnicą dla zdecydowanej 
większości obserwatorów. Opracowań jeszcze nie było (nie 
mówiąc o polskim tłumaczeniu), analizy pojawiały się tylko 
w zarysie. Wiedzieliśmy, że coś się zmieni, ale nikt nie potrafił 
wyjaśnić prostym językiem  co i dlaczego. Pomysł był prosty: 
zaprosić ekspertów i wytłumaczyć. Nie językiem prawno-poli-
tycznym, ale jak najprostszym. Odpowiedzieć na pytanie: jak 
to wpłynie na mnie, na moje otoczenie, na mój kraj. Chyba się 
udało  na spotkaniu w sali przeznaczonej dla siedemdziesięciu 
osób było ich ponad dwa razy tyle.

Od tamtej pory spotkaliśmy się jeszcze dziesięć razy. Do 
dyskusji na Uniwersytecie Warszawskim i w Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego zaprosiliśmy ludzi, których wcześniej mo-
gliśmy co najwyżej zobaczyć w studiu telewizji informacyjnej. 
Gościliśmy autora polskiej transformacji prof. Leszka Balcero-
wicza. Rozmawialiśmy o kryzysie z prof. Witoldem Orłowskim, 
prof. Stanisławem Gomułką i Robertem Gwiazdowskim. Roz-
mawialiśmy o wprowadzeniu euro z tymi, którzy je wprowadzili 
na Słowacji i w przyszłości będą wprowadzać w Polsce. Po-
nadto zastanawialiśmy się z prof. Michałem Kleiberem, pre-
zesem Polskiej Akademii Nauk, nad źródłami rozwoju kapitału 
społecznego, a z czołowymi polskimi dziennikarzami zadawali-
śmy sobie pytania o to, czym jest polska racja stanu w ramach 
Unii Europejskiej. Wraz z dyrektorką Muzeum Narodowego 
Agnieszką Morawińską, szefem Instytutu Adama Mickiewicza 
Pawłem Potoroczynem i znanym aktorem Emilianem Kamiń-
skim szukaliśmy odpowiedzi na pytanie o rolę kultury w po-
strzeganiu kraju poza jego granicami i o zadania, które może-
my postawić przed kulturą eksportową.

Wreszcie w styczniu 2011 roku, w trakcie jednodniowej wizy-

Forum Europejskie: porozmawiajmy o Europie

Dziękujemy wszystkim studentom, którzy dołączyli do nas w ciągu ostatniego 
miesiąca – z waszym wsparciem budujemy coraz pełniejszy i skuteczniejszy 

zespół do zadań wykraczających poza standardowy tok studiów ;) Ponieważ chce-
my działać wielopłaszczyznowo, nie ustajemy w dalszych poszukiwaniach 
ambitnych i chętnych do działania CEntrowiczów! Masz dużo własnych po-
mysłów, ale nie wiesz z kim je zrealizować? Tryskasz pozytywną energią, która mogłaby znaleźć ujście we wspólnym 
studenckim przedsięwzięciu? Skontaktuj się z nami! Nasz e-mail: europa.nova.kn@uw.edu.pl.

Na pierwszym spotkaniu organizacyjnym Koła Naukowego „Europa Nova”, które odbyło się 17 listopada, ustaliliśmy, że na-
szym nadrzędnym celem pozostanie wspieranie i promocja wydziałowego czasopisma „Centrum Europa Świat”. Będziemy także 
wspomagać funkcjonujące w Centrum Europejskim FOTOkoło, jak również chcemy angażować się we współorganizację konfe-
rencji, debat, oraz innych studenckich eventów. W najbliższym czasie planujemy stworzyć stronę internetową Koła, która umożliwi 
nam jeszcze lepszą komunikację z Wami – studentami CE. Prace nad realizacją naszych założeń już trwają!

Na pierwszym zebraniu Koła postanowiliśmy również, że w okresie przedświątecznym zorganizujemy w Centrum Europejskim 
zbiórkę wspierającą akcję charytatywną „Szlachetna PACZKA”. Kiedy piszę te słowa, akcja właśnie trwa – Wy przeczytacie je 
już po zakończeniu zbiórki :) Pozostaje mi podziękować serdecznie wszystkim tym, którzy organizacyjnie i finansowo wsparli nas 
w akcji świątecznej pomocy– razem zrobiliśmy coś dobrego!
Pozostając w temacie Świąt, w imieniu członków Koła Naukowego „Europa Nova”, składam wszystkim pracownikom i studentom 
Centrum Europejskiego najserdeczniejsze życzenia radosnych i niezwykłych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej, 
spokojnej  i rodzinnej atmosferze.

Adam Leśniewicz

Koło Naukowe „Europa Nova”
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ty w Polsce, nasze zaproszenie przyjął Herman van Rompuy, 
pierwszy stały przewodniczący Rady Europejskiej, czyli prezy-
dent Unii Europejskiej. Był to jego pierwszy wykład w Polsce 
i pierwsze spotkanie z polskimi studentami, a my daliśmy im 
okazję nie tylko do wysłuchania wykładu byłego premiera Bel-
gii, lecz także do bezpośredniej dyskusji z nim w ramach roz-
mowy z publicznością. W spotkaniu wzięło udział łącznie po-
nad 550 osób, co znacząco przekroczyło pojemność auli starej 
Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

To jednak dopiero początek. W przeddzień drugiej rocznicy 
naszego powstania wiemy, jak wiele jest do zrobienia i jak da-
leko powinniśmy celować w działaniach Forum Europejskiego. 
Planujemy kolejne wydarzenia, na przykład rozmowę o pro-
blemach z utworzeniem europejskiej wspólnotowości pośród 
obywateli. Zamierzamy zorganizować także debatę o huma-
nistycznej części ekonomii, o etyce i wartościach w czasach 
finansowego kryzysu. W tym spotkaniu weźmie udział jeden 
z czołowych ekonomistów w Europie Środkowej i autor best-
selleru wydanego przez Uniwersytet Oksfordzki. Będziemy 

rozmawiać również o istocie trzeciej rewolucji przemysłowej 
w Europie, a także o pozytywnych skutkach  prezydencji Pola-
ków i Węgrów w Unii Europejskiej. To wszystko przed nami  i to 
tylko w najbliższych miesiącach.

Zachęcam Was do śledzenia naszych działań na www.fo-
rumeuropejskie.eu (już na wykończeniu nowa strona interne-
towa) i na facebookowym profilu (Forum Europejskie CE UW; 
warto, bo wtedy macie pierwszeństwo przy zdobywaniu wej-
ściówek na wydarzenia biletowane). A chętnych –do dołącze-
nia do naszego zespołu. Jestem pewien, że znajdziemy coś 
dla Was, by wspólnie budować siłę Forum Europejskiego, już 
dziś rozpoznawalnego jako wpis w CV choćby w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych.

Do zobaczenia!

Jakub Krupa

Forum Europejskie

Miej swoje zdanie o...
...praktykach na studiach licencjackich

Praktyka czyni mistrza! Uczelnie wyższe zastosowały się do 
tego powiedzenia i wprowadziły obowiązek odbycia prak-

tyk podczas studiów licencjackich. W Centrum Europejskim 
każdy student ma obowiązek zaliczyć je do końca IV semestru 
studiów. Jeżeli tego nie zrobi, nie uzyska absolutorium, które 
umożliwia podejście do obrony pracy licencjackiej. Jednym 
z głównych warunków zaliczenia praktyk jest konieczność po-
wiązania ich profilowo z tematyką studiów. 

Gdzie można „praktykować”? Wybór jest naprawdę duży. 
Możemy próbować swoich sił w jednostkach administracji pań-
stwowej, firmach prywatnych, jednostkach gospodarczych, 
instytucjach społecznych, naukowo-badawczych i innych pla-
cówkach, których profil jest zgodny z kierunkiem studiów. Stu-
denci sami zajmują się wyszukaniem oferty praktyk, mogą jed-
nak liczyć na wsparcie macierzystej jednostki bądź Biura Karier 
UW.

Ile godzin praktyk należy zrealizować? Wymiar czasowy 
zależy od danej uczelni czy jednostki akademickiej, ale prze-
ważnie jest to minimum 120 godzin. Tak jest również w Cen-
trum Europejskim. 

Zdania dotyczące konieczności odbycia praktyk są bar-
dzo zróżnicowane – pojawiają się ich zwolennicy, jak również 
osoby podchodzące do nich sceptycznie.  Zanim przedstawię 
Wam opinie studentów, pozwolę sobie przytoczyć zdanie za-
stępcy dyrektora ds. studenckich  w Centrum Europejskim UW 
 dr Anny M. Ostrowskiej:

Zanim wprowadzono do programu studiów obowiązek 
praktyk, zdołałam napisać kilka setek skierowań, opinii, re-
komendacji, etc., dla studentów CEUW, którzy chcieli zdobyć 
doświadczenie. Dokumenty te kierowałam głównie do urzę-

dów administracji państwowej i rządowej oraz ambasad RP 
i przedstawicielstw KE na świecie. Studentka, która prakty-
kowała w przedstawicielstwie KE w Waszyngtonie, ukończyła 
Kolegium w Brugii i jest dziś poważnym urzędnikiem w Bruk-
seli. Historie takie jak ta podtrzymują moją motywację w wy-
konywaniu nielubianych, często niezrozumiałych obowiązków 
administracyjnych.

Ustawowe wprowadzenie powszechnego praktykowana 
przez studentów przyjęłam z mieszanymi uczuciami. Godzenie 
konieczności wynikających z regulaminu studiów z tymi, któ-
re płyną z codziennego doświadczenia, nigdy nie jest proste. 
Przekonałam się o tym niejednokrotnie. Dlatego przy opraco-
wywaniu wewnętrznych „zasad odbywania praktyk“ staraliśmy 
się przyjąć rozwiązania maksymalnie pragmatyczne. Praktyki 
mogą być zaliczone na podstawie stażu, zatrudnienia i samo-
zatrudnienia, wolontariatu i innych form pracy społecznej (tak-
że retrospektywnie). Formalnie najważniejsze jest zaświad-
czenie o odbyciu praktyk z jednoznacznie stwierdzoną liczbą 
przepracowanych godzin (minimum 120 godzin). Nie „podpię-
liśmy“ praktyk pod konkretny etap studiów, wymagając jedynie 
by odbyły się one do końca IV-tego semestru (z uzasadnionymi 
wyjątkami). To bardziej elastyczne i funkcjonalne podejście od 
promowanego przez administrację uniwersytecką zmuszania 
wszystkich studentów po drugim roku studiów do podjęcia 
praktyk jednocześnie – w lipcu i sierpniu. Nie sformułowaliśmy 
także ścisłej definicji tego, co też miałaby znaczyć „zgodność 
z kierunkiem studiów“ nie tylko dla przyszłych europeistów, lecz 
przecież także filozofów czy geografów. Bardzo wielu studen-
tów pracuje, by móc utrzymać się i opłacić studia. Wymaganie 
od nich dodatkowej praktyki uważam za nieludzkie. Dlatego 
zaliczam także „praktyki“ na podstawie zatrudnienia w pralni. 
Cóż, pralnia ta znajduje się przecież w Europie... Wolę zresztą 
takie praktyki (Pizza Hut, warsztat samochodowy) od wyraźnie 
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sfabrykowanych zaświadczeń z pieczątką firmy rodziców czy 
znajomych, bo i to się zdarza. Nikt mi jednak nie dał uprawnień 
do weryfikacji rzetelności odbytej praktyki – mam jedynie pie-
czątkę. Gdybym miała kryteria i narzędzia sprawdzania – tak 
jak mam je, gdy oceniam egzaminy – nie chciałabym ponosić 
odpowiedzialności za uznawanie praktyk – jestem nauczycie-
lem akademickim a nie policjantem. Studenci to ludzie dorośli.
Nadal opiniuję i wspieram starania studentów o praktyki i staże. 
Nadal jest sporo studentów, których ten obowiązek nie obejmu-

je (studenci II-go stopnia), ale robią to dla własnego rozwoju. 
Zawsze będą studenci, którzy znajdą interesującą praktykę 
i tacy, którzy przedstawią byle jakie zaświadczenie. Jest też 
grupa takich, którzy praktykują z obowiązku i przekonują się, 
że sporo dzięki temu zyskali. Istnienie tej grupy jest dla mnie 
jedynym uzasadnieniem obowiązkowości praktyk.

Materiał zebrała Magda Dawidziuk

Idąc na studia na wstępie usłyszałam o „zmorze” odrobie-
nia praktyk. 
Wśród znajomych panuje przekonanie, że praktyki są stra-
tą czasu, a jedyne, czego można się na nich nauczyć, to 
obsługa ksero, niszczarki no i odróżnianie espresso od lat-
te. Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że się z nimi 
nie zgadzam. Odrobiłam praktyki u nas w CE, robiąc coś 
pożytecznego z ludźmi, z którymi spędzanie czasu spra-
wia mi przyjemność. Nauczyłam się organizacji ciekawych 
eventów, poznałam od podszewki działanie niektórych me-
chanizmów marketingu, PR i zarządzania.
Uważam tę wiedzę za przydatną, dlatego jestem za obo-
wiązkiem odbywania praktyk na studiach licencjackich. 
Czas spędzony na praktykach można dobrze wykorzystać 
ucząc się rzeczy, które nas interesują i przydadzą się nam 
w przyszłości.

Paulina, studentka 3 roku

A co o praktykach myślą studenci? Uważam, że obowiązek wyrobienia praktyk na studiach 
licencjackich nie jest dobrym pomysłem. Po pierwsze 
w większości wypadków tematyka praktyk nie jest do 
końca związana z kierunkiem studiów, w związku z czym 
student nie może się wykazać swoją wiedzą, którą wy-
niósł z nauki. Albo, co się zdarza najczęściej, jego praca 
zaczyna się i kończy na robieniu kawy. Ponadto niewie-
lu pracodawców jest skłonnych do przyjęcia praktykanta, 
gdyż uznają, że nie warto w niego inwestować, skoro i tak 
niedługo odejdzie. Myślę, że praktyki nie powinny być obo-
wiązkowe i każdy student powinien mieć prawo do decyzji, 
kiedy je podejmie.

Isabella, studentka 2 roku

Oczywiście uważam, że studentom potrzebna jest także 
praktyka. Niestety aby takową odbyć, sporo trzeba się za 
nią nachodzić. Na pierwszym i drugim roku ciężko cokol-
wiek znaleźć, bo większość ofert skierowana jest do stu-
dentów starszych lat. Ale jeśli już uda nam się załapać, to 
warto wykorzystać taką szansę – możemy zobaczyć jak 
naprawdę wygląda nasz wymarzony zawód, albo chociaż 
zwykła praca biurowa. A pierwsza praktyka ułatwia zdoby-
cie następnej, potem może być staż, a jeśli dobrze pójdzie, 
to nawet praca. Najważniejsze to chcieć coś robić – nikt 
za nas tego nie zrobi, a doświadczenie też samo się nie 
zdobędzie.

Ania, studentka 2 roku                   

Według mnie konieczność odbycia praktyk studenckich na 
studiach licencjackich jest jak najbardziej korzystna. Po-
wodem może być, oklepane na pewno już stwierdzenie, że 
pozwalają one nabyć doświadczenia. Ale moim zdaniem 
doświadczenie potrzebne, doświadczenie o szerokim zna-
czeniu, zakresie. Oprócz tego, że praktyki umożliwiają być 
może „wdrożenie się” w przyszłą pracę, to mogą też na-
uczyć na przykład rzetelności, odpowiedzialności, a także 
radzenia sobie z problemami i ze stresem. Jeżeli ktoś pod-
chodzi do praktyk jako do obowiązku i z takim nastawie-
niem go realizuje, to i tak, według mnie, będzie naprawdę 
później wdzięczny, że musiał te praktyki odbyć.

Łukasz, student 2 roku

Odbycie praktyk studenckich może okazać się dla nas 
szansą albo straconym czasem. Dla mnie osobiście od-
bycie praktyk w Punkcie Informacyjnym UE oznaczało 
szansę na zapoznanie się z codziennym funkcjonowaniem 
instytucji tego typu. Podczas praktyk nabyłam kilku umie-
jętności bardzo ważnych w dzisiejszych czasach – m. in. 
umiejętności występowania przed dużymi grupami osób. 
Miałam również szansę wykorzystać w praktyce wiedzę 
związaną z prawem UE. Jednakże z drugiej strony praktyki 
studenckie wiążą się z brakiem czasu dla samego siebie. 
Często również studenci na praktykach obsługują tylko 
ksero. Moim zdaniem ważne jest miejsce odbycia praktyk 
oraz nasze zaangażowanie.

Agnieszka, studentka 3 roku
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Z poprzednich numerów wiemy już, jak ważna jest prosto-
ta stylu i co powinniśmy zrobić, aby tekst był zwięzły. Ale 

co zrobić, by czytelnik nie usnął w połowie czytania? Ciekawą 
treść należy otoczyć dynamiczną formą przyciągającą uwagę 
odbiorcy. Żywy tekst pobudza wyobraźnię i zainteresowanie 
czytelnika2  – dynamiczność stylu to kolejna zasada „dobrego 
stylu”. 

Co zrobić, by tekst nie był statyczny? Adam Wolański proponu-
je kilka zabiegów. 

Po pierwsze – opowiadać. Opowiadanie to najbardziej dyna-
miczna forma tekstu: pokazuje zmienność, kolejność zdarzeń. 
Po drugie – cytować. Mowa niezależna urozmaica narrację 
i nadaje tekstowi wartkości. Po trzecie – używać czasowników 
dokonanych, oznaczających ruch, działanie. Czasowniki doko-
nane to np. „runął” czy „wziął” – podkreślają one dopełnienie 

czynności. Po czwarte – używać czasu teraźniejszego w od-
niesieniu do minionych zdarzeń. Użycie takich czasowników 
zmniejsza dystans między odbiorcą a opisywaną sytuacją, np. 
napiszmy „zakłada płaszcz i wybiega z pokoju” zamiast „włożył 
płaszcz i wybiegł z pokoju”. Po piąte – stosować czasowniki 
w stronie czynnej. Nie piszmy „problem został przez nas roz-
wiązany”, lepiej: „rozwiązaliśmy problem”. Po szóste – unikać 
bezosobowych form czasowników (np. „zrobiono”, „kupiono”) 
i w końcu po siódme – posługiwać się krótkimi zdaniami oraz 
równoważnikami zdań.

Na pewno część z Was w trakcie czytania powyższych po-
rad pomyślała: „Dobra, ale co, gdy muszę napisać pracę na-
ukową, a nie opowiadanie?”. Część z tych zasad można rów-
nież zastosować do opisów – np. gdy próbujemy wytłumaczyć 
jak przebiega proces decyzyjny w Parlamencie Europejskim, 
także możemy cytować, używać formy czynnej czasowników 
i zwięzłych zdań. 

Lekcja numer 3: Dynamiczność stylu1

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

Źle
Wogóle, wogule, 

wogle  

Poprawnie
W ogóle

Dlaczego? 
Błędne formy powstają przez fonetyczne zapisywa-
nie tego zwrotu. Gdy mówimy szybko, niestarannie, 
często łączymy oba człony oraz gubimy „ó”. Zapo-
minamy o etymologii – a przecież rozwinięciem tej 
krótkiej formy jest „w ogólnym rozumieniu”. 

Źle
Jedenasty listopad

Poprawnie
Jedenasty listopada

Dlaczego? 
Czy napisalibyście „jedenasty dzień listopad”? 
Raczej nie. Gdy mówimy „jedenasty listopada”, w 
domyśle mamy słowo „dzień”, które w połączeniu z 
liczebnikiem porządkowym wymaga formy rzeczow-
nika „listopad” w dopełniaczu. Możemy powiedzieć 
„jedenasty listopad” tylko wtedy, gdy nie chodzi nam 
o jedenasty dzień w miesiącu, ale o jedenasty listo-
pad w naszym życiu. 

Źle
W każdym bądź 

razie

Poprawnie
W każdym razie, 
Jakkolwiek bądź

Dlaczego? 
Błędna forma jest połączeniem dwóch form popraw-
nych o bardzo podobnym znaczeniu. Wystarczy się 
chwilę zastanowić nad tym zwrotem, by zauważyć, 
że nie ma on sensu.

Źle
Noga się komuś 

podwinęła 

Poprawnie
Noga się komuś powinęła 

Dlaczego? 
Błąd wynika z tego, że czasownik „powinąć” to ar-
chaizm, słowo dziś nieużywane. Oznacza tyle, co 
„poślizgnąć”, a znacznie całego idiomu to „nie udać 
się, ponieść porażkę”.

Zamień
poprostu

conajmniej
na przeciwko

Na
po prostu
co najmniej
naprzeciwko 

Zamień
napewno

narazie
wgłąb

spowrotem

Na
na pewno
na razie 
w głąb
z powrotem

1. Na podstawie: A. Wolański, Siedem kanonów stylu komunikatywnego, czyli jak pisać, by czytano nas chętnie i powszechnie [w:] E. Wierzbicka, A. Wolański, D. 
Zdunkiewicz-Jedynak, Podstawy stylistyki i retoryki, WN PWN, Warszawa 2008, s. 19-24.
2. Tamże, s.19.
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Cytaty Komentarze

Czynnikami tworzącymi strukturę gospodarczą i polityczną jest przedstawio-
ny oraz opisana prze Wallensteina „system-świat”.

• Zdanie wskazuje na pobieżną lekturę twórczości Wallersteina.
• Propozycja poprawnej wersji: 

Wallerstein opisuje rzeczywistość przez użycie metafory „świata-systemu”. 

Zdaniem autora wolność jest podstawą dla funkcjonowania ludzkości i 
rozwoju społecznego.

• Propozycja poprawnej wersji: 
       Zdaniem autora podstawową wartością jest wolność.

Zwraca również uwagę na to jakie konsekwencje niesie za sobą tyrania 
większości, która prowadzi do narzucania siłą poglądów jednostkom, które 

się na to godzą.

• Gdy jednostki się na coś godzą, nie trzeba im tego narzucać. 
• Trudno jest narzucać poglądy siłą. 

W kreowaniu człowieka jakiego chcemy widzieć w naszym ustroju nie 
możemy pominąć postawy, którą powinniśmy zajmować wobec przeciwnika 

w walce.

• Trudno powiedzieć, co autor miał na myśli…

Mill docenia indywidualność, niezależność, które składając się na wykształ-
cenie i kulturę prowadzą do postępu cywilizacyjnego. 

• Propozycja poprawnej wersji:
Mill przedstawia wolność i indywidualizm jako czynnik rozwoju 
cywilizacyjnego.

Opisuje on relacje zachodzące pomiędzy ludźmi a raczej ich zanik. • Propozycja poprawnej wersji:
Opisuje on zanikanie relacji między ludźmi. 

Często wspiera handlowców przez ponoszenie części kosztów związanych 
z budową niezbędnej infrastruktury czy przerzucenie kosztów wytworzonych 

przez nich szkód na całe społeczeństwo.

• Autor zbyt głęboko ukrył swoją myśl, trudno jest ją znaleźć w tym 
zdaniu.

W swoich poglądach jest podobny do Johna Locke’a, ponieważ tak jak on 
jest zwolennikiem pewnej współpracy jednostek.

• Propozycja poprawnej wersji: 
Autor – podobnie jak John Locke – uważa, że ważna jest współpraca.

Mill bardzo ciekawie podchodzi do indywidualności z perspektywy 
wynalazków.

• Czy wynalazki mogą mieć perspektywę?

Kolejnymi cechami idealnego demokraty jest uczciwość intelektualna i 
odpowiedzialność zasłowo.

• Propozycja poprawnej wersji:
Kolejnymi cechami idealnego demokraty są uczciwość intelektualna i 
odpowiedzialność za słowo.

Spotkanie organizacyjne dotyczące kierunków rozwoju koła. • Składamy samokrytykę i przytaczamy również własny błąd :) 
• Oczywiście koło może rozwijać się tylko w jedną stronę. Autorom cho-

dziło o kierunek rozwoju nowej organizacji studenckiej :)

Z prac paranaukowych studentów CE

W tabeli (w lewej kolumnie) umieściliśmy krótkie fragmenty naszych prac. Zawierają one przede wszystkim błędy logiczne i składniowe (ortograficzne 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.

Iga Kamocka
Marianna Artowicz
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Zmory i koszmary, czyli z rodziną 
najlepiej wychodzi się na płótnie

Półki większości księgarskich witryn 
wypełnione są fotografiami: Agassi 

wpatrzony w obiektyw, zadziorna Cha-
nel, kusząca Jędrusik – estetyczni, bez 
skaz, zapowiadają lekturę lekką, łatwą 
i przyjemną. A co ma pomyśleć sobie 
czytelnik, gdy bierze do ręki książkę, 
na której widnieje reprodukcja jednego 
z najbardziej odrażających dzieł sztuki: 
Saturna pożerającego swe dzieci? Ow-
szem, powieść, do której lektury zachę-
cam tym razem, spełnia główne założe-
nia klasycznej biografii – mowa w niej 
o losach wybitnej osoby, jej otoczeniu, 
z wyraźnie zarysowanym tłem historycz-
nym. Jednak zręcznie wymyka się jej 
prawidłowościom i nie daje się tak łatwo 
zaszufladkować.

Otrzymujemy historię jednego z naj-
słynniejszych malarzy hiszpańskich – 
Francisca Goi, o którym  wydawałoby 
się wiemy już wszystko. A to dzięki pra-
cy całego pokolenia biografów studiują-
cych jego życiorys i twórczość. Trzeba 
przyznać, że postać to niebanalna: arty-
sta-geniusz, wieloletni malarz hiszpań-
skiej rodziny królewskiej i jednocześnie 
niepokorny ryzykant (o czym świadczą 
chociażby kontrowersje, które wzbudziła 
Maja naga). Jacek Dehnel pisze historię 
bezpośrednio dotyczącą tego malarskie-
go geniusza, przy czym skupia się na po-
staci pozornie drugoplanowej.

Javier Goya – syn Francisca przez 
lata pozostający w cieniu ojca, interesuje 
badaczy dopiero od niedawna. Wyszło 
bowiem na jaw, że niektóre dzieła, dotąd 
bezsprzecznie przypisywane Francisco 
Goi, zostały stworzone najprawdopodob-
niej już po jego śmierci. Niektóre z nich 

właśnie przez Javiera, którego ojciec 
zwykł uważać za nieudacznika i zupełne 
beztalencie.

Dehnel nadał swojej opowieści 
o Goyach specyficzną formę przypo-
minającą reportaż.  Oddał bowiem głos 
samym postaciom – to Francisco (oj-
ciec), Javier (syn), a potem też Mariano 
(wnuk) wprowadzają nas w mroczną  jak 
sam cykl Czarne obrazy  historię rodziny 
Goyów.

Dzięki tak poprowadzonej narracji 
konkretne wydarzenia z życia są tyl-
ko ramą, którą autor wypełnił tym, co 
interesowało go dużo bardziej niż fak-
ty i anegdoty. Bohaterowie Saturna to 
nie papierowe postaci. Dehnel stworzył 
żywe osoby, które mówią własnymi gło-
sami, opisują swoje przeżycia i emocje. 
Tym sposobem pokazuje, jak odmiennie 
może wyglądać jedno i to samo wydarze-
nie, gdy przefiltrowane jest przez skraj-
nie różne osobowości każdego z Goyów.

Znamienne, że to właśnie Javierowi 
Dehnel udziela głosu jako pierwszemu 
i to jego historia wybija się na pierwszy 
plan. Autor pozwolił bohaterowi prze-
mówić, gdy nikt – ani ojciec, ani syn, 
ani nawet żona  nie chcieli go słuchać. 
W pierwszych słowach Javiera postaci 
tego „rodzinnego dramatu” zostają obsa-
dzone w swoich rolach, bo oto dowiadu-
jemy się, że:

ojciec (...) zawsze uważał, że ulica nazy-
wa się tak [ul. Rozczarowania – MS], bo 
ja, Javier, przyszedłem na świat w domu, 
który stał właśnie przy niej, w alkowie na 
piętrze, w mieszkaniu portrecisty i wice-
dyrektora Królewskiej Manufaktury Tapi-

serii Santa Bárbara, a wkrótce malarza 
królewskiego, Francisca Goi y Lucientes.

Mrok, w którym pogrążone są kolej-
ne pokolenia rodziny, nie spowija krymi-
nalnej zagadki, ani nawet szczególnie 
sensacyjnych (jak na realia Hiszpanii 
z przełomu XVIII i XIX  wieku) wydarzeń. 
Gorzej – kryje się w nim proza życia, 
ludzka krótkowzroczność i nieumiejęt-
ność współodczuwania. Gdy czyta się 
kolejne wypowiedzi bohaterów, można 
nabrać przekonania, że nikt tu nikogo 
nie słucha. Tym samym anegdotyczna 
głuchota Francisca Goi staje się nie tyle 
faktem z biografii, ile ponurą metaforą 
niemożności porozumienia.

Opowieść, choć osadzona w odle-
głych czasach, niesie w sobie przekaz 
jak najbardziej uniwersalny. Rodzina 
Goyów to modelowy układ patriarchalny, 
w którym ojciec (tu w dodatku artysta!) 
stale dominuje nad resztą.

Życie Javiera w cieniu genialnego 
ojca, przedstawione w powieści, przypo-
mina los rośliny skazanej na wegetację, 
ponieważ większe i silniejsze drzewo 
zabiera jej światło słońca. Czy jak w tym 
wypadku – wysysa wszelkie siły twórcze, 
bo za życia Francisca Javier namalował 
zaledwie jeden znaczący obraz. Z mara-
zmu może go wyrwać tylko śmierć za-
borczego ojca – na co, po cichu, bohater 
czeka całymi latami. Co stało się potem, 
a także jakie jeszcze, skrzętnie ukrywa-
ne przed bacznym okiem Inkwizycji, ta-
jemnice zawiera historia rodziny Goyów 
– pozostawiam już do odkrycia Wam. 

Martyna Steckiewicz

Jacek Dehnel „Saturn”, 
Wydawnictwo WAB, 
Warszawa 2011

Morderca bez twarzy – H. Mankell
Henning Mankell 

„Morderca bez twarzy”, 
Wydawnictwo WAB, 

Warszawa 2011

Wśród miłośników literatury zapano-
wała ostatnio moda na kryminały skan-
dynawskie. Pojawiło się wiele historii 
mrożących krew w żyłach, wielu nowych 
intrygujących bohaterów… Takie nazwi-
ska jak Läckberg, Nesbø, czy Larsson na 
stałe wpisały się w kanon gatunku. I jak 
na razie nie schodzą z list bestsellerów. 
Podobnie wygląda sytuacja książek, któ-
re ukazały się już jakiś czas temu – prze-
żywają teraz „drugą młodość” i zachwy-
cają kolejne pokolenia czytelników. Tak 

właśnie stało się z powieściami szwedz-
kiego pisarza, Henninga Mankella. 

Morderca bez twarzy to pierwsza 
część słynnego cyklu o Kurcie Wallan-
derze. Pierwsze wydanie ukazało się 
w 1991 roku. Sam autor debiutował 18 
lat wcześniej, ale dopiero seria powie-
ści o śledztwach prowadzonych przez 
błyskotliwego policjanta przyniosła mu 
światową sławę. Co ciekawe, Mankell pi-
sze także książki przeznaczone dla naj-

młodszych czytelników. Jego twórczość 
została uhonorowana nagrodą Astrid 
Lindgren, co może świadczyć o wyjątko-
wym talencie pisarza. Oprócz tego Man-
kell jest dziennikarzem oraz autorem kil-
ku scenariuszy filmowych. 

Pierwsza część cyklu o Wallande-
rze opowiada o brutalnym morderstwie 
dwójki staruszków. Ofiary to niezbyt za-
możni rolnicy, mieszkający w małej wsi 
w Skanii. Policjanci z Ystad, przerażeni 
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okrucieństwem mordercy, muszą stawić 
czoła makabrycznej zbrodni, mimo że 
ciągle napotykają problemy. Brak mo-
tywu i dowodów sprawiają, że śledztwo 
staje się nie lada wyzwaniem, nawet dla 
tak doświadczonego stróża prawa jak 
Kurt Wallander.

Morderca bez twarzy to kryminał 
najwyższej jakości. Wielowątkowy, 
uwzględniający aspekty społeczne i oby-
czajowe. Przedstawiona w nim historia, 
choć mrożąca krew w żyłach, wydaje się 
realistyczna. Mankell przede wszystkim 
skupia się na samym śledztwie, pokazu-
je czytelnikom, w jaki sposób szwedzka 
policja dochodzi prawdy. Można by rzec, 
że obserwowanie policjantów snujących 
domysły oraz procedur, które mają do-
prowadzić do ujęcia sprawcy, może wy-
dawać się nudne. Nic bardziej mylnego 
– autor nadaje tym elementom kluczowe 
znaczenie. Przez ukazywanie mechani-
zmów policyjnego dochodzenia zaszcze-
pia w nas ten sam sposób myślenia, 
którym charakteryzują się bohaterowie. 
Taki zabieg sprawia, że wciągamy się 
w historię, a każdy przełom w sprawie 
odbieramy jako najbardziej zaskakujące 
wydarzenie. Dzięki temu fabuła jest dy-

namiczna, nie dłuży się i przyciąga uwa-
gę odbiorcy. Sama intryga jest napraw-
dę nieźle skonstruowana. Napięcie nie 
opada aż do ostatnich stron, a zagadka 
– choć rozwiązywana przez policjantów 
stopniowo – nie traci nic ze swojej tajem-
niczości. Ponadto książka jest napisana 
żywym, potocznym, a do tego przyjem-
nym językiem. Przemyślenia Kurta Wal-
landera są dla czytelnika naturalne, nie-
pozbawione autoironii. Podobnie dialogi.

Trzeba przyznać, że Mankell prezen-
tuje nieco nowatorskie podejście do kry-
minału. Wspominałam już o specyficznej 
fabule, ale ważny jest także sposób kre-
owania bohaterów. Kurt Wallander, z któ-
rego perspektywy poznajemy całą histo-
rię, nie jest człowiekiem bez wad. Dla 
porównania przypomnijmy sobie sylwetki 
takich detektywów jak Holmes czy Poirot. 
Obaj zapadają w pamięć jako nieomylni, 
przebiegli stróże prawa. Zazwyczaj nic 
nie pochłania ich bardziej, niż przebieg 
śledztwa. Z Wallanderem jest inaczej. 
Mankell nie szczędzi mu problemów na-
tury osobistej czy pomyłek na gruncie 
zawodowym, nad którymi bohater często 
się zastanawia. Dzięki temu poznajemy 
bliżej jego sytuację życiową – rodzinę, 

poglądy – i możemy go naprawdę po-
lubić. I, przede wszystkim, uwierzyć, że 
mógłby być rzeczywisty. Podobnie jest 
z tłem akcji. Autor nie tylko umiejscawia 
morderstwo na mapie, lecz także zgrab-
nie wplata w swoją opowieść realne dy-
lematy społeczne. W wypadku Mordercy 
bez twarzy mamy do czynienia z proble-
mem uchodźców zalewających Szwecję. 
Trzeba przyznać, że dodatkowy wątek 
ubarwia fabułę, nadaje jej nowy wymiar, 
a nawet przekazuje czytelnikowi pewną 
wiedzę o świecie. 

Książka okazała się wciągająca i in-
trygująca, jak na dobry kryminał przysta-
ło. Specyficzny sposób przedstawienia 
historii oraz surowa, zimna i chwilami 
mroczna Skandynawia jako tło wyda-
rzeń, stwarzają specyficzny klimat, który 
sam w sobie wzbudza w czytelnikach 
dreszczyk emocji. Myślę, że każdy mi-
łośnik gatunku doceni potencjał tkwiący 
w literaturze tego typu i z chęcią sięgnie 
po twórczość Mankella. Naprawdę warto. 
Poza tym – cóż jest lepszego na mroźne, 
zimowe wieczory niż dobra, wciągająca 
intryga?

Paulina Zając

Święte święta

Wśród wszystkich świąt przez nas 
obchodzonych Boże Narodzenie nale-
ży do najbardziej lubianych. Dodatkowo 
towarzyszy mu specyficzny rodzinny na-
strój, a same przygotowania do Gwiazd-
ki rozpoczynają się na długo przed nią. 
Wydaje się niemożliwe, by nie odczuć 
nadchodzącego 24 grudnia, który sta-
je się dominantem ostatniego miesiąca 
w roku. W sklepach, na ulicach, nawet 
w naszych domach, na długo przed wi-
gilią można zobaczyć choinki, bombki, 
lampki, słowem – wystrój przypomina-
jący o zbliżających się świętach. Nie 

ma przecież nic złego w słowach „let it 
snow” słyszanych po raz kolejny i spra-
wiających, że zaczynamy się uśmiechać. 
Wystawy – niech cieszą nasze oczy 
i napawają nas pozytywnym nastrojem. 
Komercja, która zachęca do zakupu 
kolejnych rzeczy, do uczynienia naszej 
choinki taką, jak TA pokazywana przez 
daną markę – jest czymś naturalnym 
i nieuniknionym. Mimo to można przeżyć 
święta jak święta i jednocześnie czerpać 
z magii wielkiego Christmas Town, w któ-
rym nagle się znajdujemy. Więc gdzie 
leży problem?

O co tak naprawdę chodzi w świę-

tach? O świętowanie narodzin Zbawi-
ciela, który przyszedł na świat w małej 
stajence? O choinkę, sianko pod stołem 
i dwanaście potraw? Czy może o ciepło 
i miłość bijącą od ludzi, którzy siedzą, je-
dzą i śpiewają kolędy wdzięczni za to, że 
mogą być i przeżywać cudowne chwile tu 
i teraz, a przede wszystkim z TYMI?

Prezent

Gdy byliśmy dziećmi, kluczowym 
momentem świąt było wyczekiwanie na 
prezenty. Poprzedzone pisaniem listów, 
w których wymienialiśmy nasze pragnie-
nia, najczęściej materialne i związane 

Prezent(kup)ujmy

Ledwo wyszliśmy z cmentarzy, gdzie paliliśmy znicze 
na grobach bliskich, a w sklepach już pojawiają się 
świąteczne dekoracje. Coraz śmielsze propozycje doty-
czące miliona różnych prezentów, czy to na mikołajki, 
czy już na Gwiazdkę , kuszą nas z witryn. Gdy to wi-
dzę, zadaję sobie pytanie, dokąd to wszystko zmierza, 
ile świąt jest jeszcze w świętach.
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z jakąś zabawką, o której marzyliśmy. 
Narodziny dzieciątka Jezus gdzieś nik-
nęły w obliczu świętego Mikołaja, który 
przychodził przed kolacją wigilijną lub tuż 
po niej. Czas spędzany przy stole był dla 
nas zazwyczaj czasem najbardziej nie-
cierpliwego oczekiwania, aż będziemy 
mogli wypatrzyć pierwszą gwiazdkę i ze-
rwać świąteczny papier, w który owinięto 
podarunki dla nas. Gdy byliśmy dzieć-
mi… ale już nie jesteśmy. 

Kilka lat temu zobaczyłam interesu-
jące i kontrowersyjne jasełka. W moim 
liceum polonistka stworzyła spektakl, 
w którym scena była podzielona na trzy 
części pokazujące 24 grudnia w różnych 
latach. W pierwszej – wieczór wigilijny 
w celi Gustawa i jego przemiana w Kon-
rada. Środkowa przestrzeń to Auschwitz 
i cela kobiet, do której wkracza strażnik 
rzucający w kobiety lichym drzewkiem 
i bochenkiem chleba. W obydwu czę-
ściach ten wieczór był czymś ważnym, 
niezwykłym. Ostatni fragment sceny  
obejmował wieszaki z ciuchami – tam 
przedstawiono wyprzedaż. Młoda dziew-
czyna żuje gumę i rozmawia z ojcem 
przez telefon o tym, że nie ma już nic 
ciekawego i kupi dla mamy byle co, żeby 
było. Potem najwyżej zwróci. Bo przecież 
jak to tak bez prezentu?! Nie wypada…

Dlaczego dajemy prezenty? Ten bar-
dzo stary zwyczaj u swych początków 
był skierowany tylko do dzieci. Dosta-
wały one łakocie, których nie miały na 
co dzień. Teraz? To przerażające, ile 
osób biega i szuka „byle czego”, żeby 
tylko było coś pod choinką. Czasem wy-
bierają pierwszą lepszą rzecz, czasem 
nawet próbują się zastanowić, ale… nie 
wiedzą, co ich mama, siostra, mąż mo-
gliby chcieć dostać. Dlaczego? Przecież 
są święta, wszyscy się kochamy! Daje-
my sobie prezenty! Nie… Nie wiemy, bo 
w zwykłe, nieświąteczne dni nie pytamy 
o to, czego pragnie bliska nam osoba. 
Właśnie… Co znaczy bliska? Coraz 
częściej ten przymiotnik oznacza tylko 
pokrewieństwo. Czesław Mozil w wywia-

dzie dla „Centrum” powiedział, że trzeba 
mieć pomysł na prezent, ofiarować coś 
wyjątkowego. Dzielić się czymś, co nie 
zawsze musi być kupione za tyle i tyle, 
a im więcej wydamy, to tym bardziej 
osoba obdarowywana powinna się cie-
szyć. Szczęścia nie da się kupić w ża-
den sposób. Czemu wolimy przez czte-
ry dni przed Wigilią biegać po sklepach 
i szukać inspiracji na prezent i samego 
prezentu? Bez własnego pomysłu… Bo 
„może coś wpadnie w oko”. Dlaczego 
wybieramy to, zamiast pomóc mamie czy 
babci we wszystkich przygotowaniach, 
nie tylko do Wigilii, lecz także całych 
świąt? Ktoś może powiedzieć, że nie ma 
w czym pomagać – w co szczerze wątpię 
– albo stwierdzić, że i tak wyjeżdża do 
rodziny i gdy przyjedzie, wszystko będzie 
już naszykowane. Szkoda. Może wystar-
czy otworzyć oczy, bo ktoś obok potrze-
buje odrobiny pomocy? To, co mamy naj-
cenniejsze w obecnym świecie, w którym 
święta kojarzą się ze skórkami od poma-
rańczy pozostawionymi przy komputerze 
z facebookiem na ekranie – to czas. Na-
sza obecność i sprawienie, że ktoś bę-
dzie odrobinę mniej samotny, jest czymś 
wyjątkowym. Uświadomienie komuś bli-
skiemu, że jest bliski, że chce się z nim 
dzielić uśmiechem. Cóż ważniejszego 
jest na tym świecie niż drugi człowiek?

„Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina!”

Bardzo wielu ludzi w naszym kraju 
na pytanie, czy lubi Wigilię, odpowiada 
przecząco. Ten wieczór w wielu domach 
staje się balem maskowym, którego nie 
powstydziłby się wenecki doża. Cała ro-
dzina zjeżdża się do jednego domu i pa-
trzy sobie w oczy z uśmiechem. To bez 
znaczenia, że niektórzy z jej członków 
poza świętami nie utrzymują ze sobą 
kontaktów i nawet gdy coś się dzieje, 
nie zapytają, czy wszystko w porządku. 
To jednak tylko próba generalna przed 
prawdziwym spektaklem, który ma pre-
mierę, gdy wszyscy zasiądą do stołu. 

Zaczyna się ucztowanie aż do prze-

sytu, jak gdyby członkowie rodziny nigdy 
się nie kłócili. Kobiety zawistnie spoglą-
dają na siebie, która ma ładniejszą su-
kienkę i której lepiej się powodzi. Jednak 
przy tym rozmawiają z wyrachowaniem, 
pytają i nawet żartują, choć to bardziej 
przypomina podawanie sobie nawza-
jem ciasteczek z arszenikiem. A życze-
nia przy dzieleniu się opłatkiem? Płyną 
jadowite „najlepszego” przy dźwiękach 
Cichej nocy. Albo prezenty, które wcale 
nie były dawane z przymusu, z potrze-
by sprawiania „dobrego wrażenia” lub 
pokazania, kto „bardziej kocha” mamę. 
Przecież są święta! Nie wypada, żeby ro-
dzina siedziała naburmuszona i się kłóci-
ła. Więc jedzą z obłudą na twarzach, jak 
gdyby nigdy nic. W końcu dla niektórych 
członków rodziny to właśnie jedzenie jest 
kluczowym punktem całego spotkania. 
W magiczny sposób znikają problemy – 
to, że oni się zdradzają, rodzeństwo od 
wielu lat się nie odzywa, a ojciec nie to-
leruje syna, który jest homoseksualistą. 
Ucztują, śpiewają Bóg się rodzi! Potem 
idą na pasterkę, by wszyscy zobaczy-
li, że ich rodzina jest katolicka i bardzo 
się kocha. I cóż, że to jedyny raz w roku, 
a znaczna część członków i tak nie wie-
rzy w Boga.  Trwa cała maskarada, by 
trzy dni później znów skakać sobie do 
gardeł. 

Gdy tak o tym wszystkim myślę – 
o egoizmie, o tym chwilowym zachły-
śnięciu nastrojem, zastanawiam się, 
kiedy ludzie zgubili sens? Tak naprawdę 
nie ma najmniejszego znaczenia, czy 
prezenty przynosi Jezusek, czy Mikołaj, 
czy głównym daniem wigilijnym jest karp, 
czy dziczyzna, a symbolem jest szopka 
czy choinka. To ludzie i ich ciepło two-
rzą święta. To szczery uśmiech i chwile, 
które są bezcenne. Tego właśnie chcia-
łabym życzyć wszystkim z okazji Bożego 
Narodzenia.

Patrycja Michałek

STYCZEŃ
21.01 –  The Australian Pink Floyd 
Show, koncert, Torwar, start: 20:00,  
cena od 140 zł do 400 zł.

LUTY
7.02 – LAMB, koncert, Palladium, start: 
20:00, cena: 100 zł
9.02 – Hair, musical, Sala Kongreso-
wa, start: 19:00, ceny: od 35 do 155 zł

MARZEC
13 i 14.03 – Forever King of Pop, mu-
sical, Sala Kongresowa, start: wtorek 
20:00, środa 19:30, ceny: od 90 zł do 
350 zł

KWIECIEŃ
7.04 – Chris Botti, koncert, Sala Kon-
gresowa, start: 18:00, ceny: od 187 zł 
do 237 zł

Muzyczne propozycje 
na  pierwszy kwartał 

2012 roku.
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Nie chodzi o to, żeby dawać dla 
samego faktu dawania

„Centrum Europa Świat” 
rozmawia z Czesławem 

Mozilem

Jesienią ruszyła kolejna akcja „Śród-
mieście gra dla życia”  organizowana 
przez Urząd Dzielnicy Śródmieście 
m.st. Warszawy oraz Regionalne 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa. W tym roku honorowy dawca, 
oprócz porcji czekolady, otrzyma bez-
płatną wejściówkę na specjalnie zorga-
nizowany koncert Czesława Mozila 
z zespołem. Impreza odbędzie się  
10 grudnia o godzinie 19 w klubie 
Palladium przy ul. Złotej 9. Tym-
czasem znajdujemy się w miłej 
kawiarni, gdzie Czesław zgodził się 
opowiedzieć co nieco o pomaganiu, 
mikołajkach, prezentach i piwie.

Patrycja Michałek:  Jak i dlaczego narodził 
się pomysł wzięcia udziału w takiej akcji?

Czesław Mozil: Dostaliśmy taką propozycję, 
a takie dostajemy niezwykle rzadko. Spodo-
bała nam się od samego początku przez jej 
„podwójność”: zachęcić naszych fanów do 
oddania krwi, ale i zaciekawić nami innych 
krwiodawców – świetna sprawa! Teraz biorę 
udział również w kampanii DKMS – organi-
zacji skupiającej dawców komórek macierzy-
stych i szpiku kostnego, która uratowała Ner-
gala. Wiesz, kiedy masz możliwość zrobić coś 
takiego dla ludzi, a my chcemy grać i zagramy 
dla kogoś nowego, to po prostu w to wcho-
dzisz, bo to jest fajne.

Koncert odbędzie się 10 grudnia, parę dni 
po mikołajkach – czy to jest jakiś Twój mi-
kołajkowy prezent?

Tak, ale ten okres świąteczny zaczyna się już. 
W ogóle tak ciekawie jest z tą jesienią. Robi 
się dwupłaszczyznowo, bo z jednej strony 
okres, gdy ludzie walczą ze sobą, z depresją, 
swoimi myślami, demonami, a z drugiej – jest 
grudzień! Gdzieś za plecami duch wigilii, mnó-
stwo uśmiechu i radości, słowem – magiczny 
czas.

Czasem zdarza się, że artysta bierze udział 
w jakiejś akcji dlatego, że jest ona w pe-
wien sposób związana z jego osobisty-
mi doświadczeniami. Czy tak było w tym 
wypadku?

Tutaj nie, zupełnie nie. Nigdy nie byłem w sy-
tuacji, w której ja lub moi rodzice musieliby-
śmy oddawać krew. To logiczne, pomoc fun-
dacji DKMS była mnie samemu bliższa, bo 
bardzo dobrze znam Adama Darskiego – Ner-
gala. Natomiast tutaj był to czysty przypadek. 
Po prostu wiem, że pomoc w ten sposób jest 
fajna i nam się to podoba.

Czy ten koncert będzie w jakiś sposób wy-
jątkowy, ze specjalnym repertuarem?

To dla nas inny koncert, w żaden sposób 
niebiletowany, choć sam w sobie normalny. 
Wiem, że będziemy grać w męskim i bardzo 
małym składzie – trio lub kwartet. Więc to bę-
dzie brzmiało dość nago, ale aranżacje utwo-
rów są różne. Niektórych to oburza, ale nie 
będę grał tak samo jak na płycie! Wiesz, za 
dwadzieścia lat, gdy będę na dniach miasta, 
to puszczę siebie z playbacku (śmiech). Ale 
póki mam wspaniałych muzyków z którymi się 
przyjaźnię, wykonanie utworów będzie bardzo 
różne. W tym wypadku mieszanka Tesco Va-
lue, „Debiutu”, „Popu” i Miłosza. 

Czy Czesław Mozil jest samotny w święta?

Absolutnie nie, bo święta mają rodzinną ma-
gię. W tym roku jadę do rodziców do Kopenha-
gi, rok temu odwiedziłem siostrę w Szanghaju. 

Wolisz dawać czy dostawać prezenty?

Zdecydowanie zawsze wolałem dawać i chy-
ba większość osób tak ma. Nigdy nie możesz 
oczekiwać, że dostaniesz jakiś prezent, a da-
wanie sprawia ogromną przyjemność. Cho-
ciaż tutaj trudność polega na tym, że trzeba 
mieć pomysł, co dać – to jest najważniejsze. 
Nie chodzi o to, żeby dawać dla faktu dawania. 

Jaki jest jeden z najważniejszych prezen-
tów, które otrzymałeś?

To jest trudne pytanie. W tej chwili nie wiem. 
Nawiązując do Mariusza Kaczmarka – pre-
zent czasami staje się bardzo wartościowy 
bez Twojej wiedzy. To było dla mnie dzikie, 
kiedy w 2003 roku malarz dał mi swój obraz 
Tesco Value. Natomiast teraz mamy 2011 rok 
i widzę, że ten obraz ma jeszcze mocniejszy 
przekaz, bo Mariusz stał się całą częścią gra-
ficzną mojej płyty. Nie spodziewasz się, że ja-
kiś prezent może stać się tak ważny.

A niezwykły prezent, który dał Czesław 
Mozil?

Kurczę… nie wiem. Mogę egoistycznie powie-

dzieć, że w mojej opinii to ja jestem prezentem 
dla ludzi, którzy mnie słuchają (śmiech). Po-
wiem szczerze, że mam takie poczucie, bez 
wstydu i skrępowania. Ale nie jestem na pew-
no dla wszystkich. Oczywiście są strasznie 
irytujące prezenty, które przyjmuje się tylko 
dlatego, że wypada. Mam czasem wrażenie, 
że w Polsce jest mnóstwo takich ludzi, którzy 
słuchają mojej muzyki nie z własnej woli, tylko 
dlatego, że słucha chłopak czy dziewczyna. 
Wtedy jest to zupełnie inna forma „prezentu”. 
Natomiast… nie, teraz nie pamiętam, kiedy 
dałem taki naprawdę fajny prezent, a lubię 
dawać prezenty. Chociaż nie! Sobie dałem 
ostatnio prezent.

Jaki?

Kupiłem sobie sprzęt muzyczny – wieżę, 
w Danii – ale jeszcze go nie odpakowałem. 
Tak to jest, że muzycy zazwyczaj nie mają 
dobrego sprzętu muzycznego, bardzo typo-
we. Ten ma naprawdę świetne głośniki do 
muzyki klasycznej, możliwość odsłuchiwania 
muzyki z iPada. Tylko teraz nie mam na nie-
go czasu, chociaż… Kurczę, muszę go dzisiaj 
odpakować!

Na zakończenie powiedz, co najbardziej 
cenisz w świętach?

Na pewno duńską kuchnię! Ja tęsknię za 
wszystkim tym, co mam w Danii, co kojarzy 
mi się z dzieciństwem. Brakuje mi takiej białej 
kaszy i piwa. Tam jest taki zwyczaj, że w okre-
sie świątecznym browary Tuborg i Carlsberg 
rozpoczynają sprzedaż piwa Julebryg. Ono 
jest do kupienia tylko przez mniej więcej trzy 
miesiące. Mam nadzieję, że chłopaki przywio-
zą mi kilka z Danii.

fot: Katarzyna Paletko
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Nie licząc Solo Act, Czesław Mozil 
kazał swoim fanom długo  czekać 

na kolejną płytę. Gdy po półtora roku 
wcisnęłam play, a z głośników popły-
nęły pierwsze nuty Słońca – zamarłam. 
Dźwięk kontrabasu i akordeonu, po któ-
rym wyczuwamy drżący odgłos wibra-
fonu. Wszystko to podsyca ciekawość, 
wzmaga oczekiwanie. W końcu głos wo-
kalisty, który nie przestaje balansować 
między różnymi emocjami. Nagły „atak” 
perkusji, przypominający powrót do 
brzmienia znanego z popu. Tak właśnie 
zaczyna się rozmowa, a może raczej 
współistnienie „Czesławów Dwóch”. 

Co dalej? Początek jest świetnym 
przejściem pomiędzy dwoma światami. 
Słońce to wprowadzenie – brama, którą 
przekracza się wraz z artystą, by zanu-
rzać się w tej muzyce coraz bardziej. 
To muzyka już poetycka, choć nadal 
z elementami popu, jak gdyby muzyk 
śmiał się z wcześniejszych dźwięków. 
W każdym kolejnym utworze śpiewający 
Czesław pokazuje nam kolejne kwiaty 
zupełnie nieznanego ogrodu, o którym 
pewnie nigdy byśmy nie usłyszeli. Coraz 
mniej perkusji, coraz więcej akustycz-
nych brzmień. Dźwięki delikatnieją z każ-
dym utworem, przez co jakby nabierają 
zwiewności. Fortepian, który zdaje się 
przenikać serce – hipnotyzuje. Ponadto 
słychać skrzypce pięknie dopełniające 
często zupełnie kameralną kompozycję. 
Przemykające dźwięki harfy i dzwonków, 
rozmawiające z kontrabasem, saksofo-
nami lub tubą, wręcz tańczą. Wszystko 
to przywodzi na myśl kobietę i mężczy-
znę. Choć być może właśnie taki jest 
Czesław Miłosz w utworach wybranych 
przez piosenkarza. Pogoda ducha mie-

sza się z niepokojem, niewinność z cię-
żarem. Piosenki przypominają dzieło 
szefa kuchni, który odważnie dobiera 
smaki, czasem łącząc słodycz z ostro-
ścią. Muzyka kontrastuje z tekstem, tekst 
z wokalem, żeby nagle stworzyć spójną 
całość z trzech pozornie skrajnie od-
miennych składników. 

Ta płyta jest poezją w dwójnasób: 
przez genialną twórczość Miłosza oraz 
dotrzymującą jej kroku kompozycję mu-
zyczną. Głos wokalisty łączy oraz prze-
kazuje słowo i dźwięk, przy czym nadaje 
im emocjonalnego zabarwienia. Płyta 
krótka, literacko trudna, czasem milczą-
ca – dotyka.

W kolekcjach tego piosenkarza ce-
nię jeszcze jedną rzecz, której nie brak 
i tutaj. To szata graficzna. Oryginalna 
jest nie tylko okładka, oddająca charak-
ter muzyki, którą skrywa. We wnętrzu 
znajdziemy teksty wszystkich piosenek, 
wraz z dziesięcioma reprodukcjami ob-
razów ilustrujących konkretne utwory, 
mogącymi nadać kontur naszej interpre-
tacji. W tym wypadku malarstwo pędzla 
Mariusza Kaczmarka jest dobrane wręcz  
perfekcyjnie. Dzięki temu płyta jest do-
pracowana, a przekaz całej kompozycji 
– wzmocniony. Nie wiem, czy można 
było podjąć lepszą decyzję co do kształ-
tu dzieła. 

To jedna z dwóch najważniejszych 
płyt, w których wiersze niewątpliwie jed-
nego z największych polskich poetów zo-
stały ubrane w szatę muzyczną. Właśnie 
takie działania jak nagranie tego albumu 
są hołdem dla  Czesława Miłosza w set-
ną rocznicę jego narodzin. Uważam, że 
Czesławowi Mozilowi należą się nie tylko 
wyrazy uznania za kilkadziesiąt minut 
dobrej muzyki, lecz także podziękowania 
za uwiecznienie tych dziesięciu utworów  
w tak niepowtarzalny sposób.

Każdy, kto po 7 listopada 2011 roku 
odważy się zarzucić temu wykonawcy 
sprzedanie się czy komercyjność, powi-
nien pokornie przesłuchać tę płytę, która 
ukazuje nam dotychczas nieznane obli-
cze Czesława Mozila – oblicze poety pio-
senkii zarazem muzyka.

Patrycja Michałek

Czesław Śpiewa 
Miłosza

Obraz namalowany przez Mariusza Kaczmarka, 
wisi w mieszkaniu Lindy Edsjo (Tesco Value) 
w Paryżu.
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Jak napisać podanie?

Podanie to częsta forma komunikacji między studentem 
a uczelnią. Piszemy podania o przyznanie miejsca w aka-

demiku, o przeniesienie egzaminu, o przepisanie przedmio-
tu itd. Czasami, dla wygody wszystkich zainteresowanych, 
jednostki akademickie zamieszczają gotowy formularz, który 
wystarczy wypełnić odpowiednimi informacjami. Jednak gdy 
nie mamy takiego formularza, musimy radzić sobie sami. Na-
pisanie podania nie jest trudne, a mimo to często mamy z tym 
problem. 

O czym jeszcze trzeba pamiętać?

• o użyciu odpowiedniego tytułu naukowego osoby, do któ-
rej kierujemy podanie,
• o właściwym doborze słów – podanie powinno być napisa-
ne językiem oficjalnym,
• o sprawdzeniu ortografii przed złożeniem podania,
• podanie musi być zwięzłe i rzeczowe. 

Miejscowość, data
Imię i nazwisko
nr indeksu: 
tel: 
e-mail: 
adres
Informacja o toku studiów 
(wydział, kierunek, rok)

Imię i nazwisko
Stanowisko 
Instytucja

PODANIE

Uprzejmie proszę o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prośbę swą motywuję  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Z poważaniem
(miejsce na odręczny podpis, można
również cały zwrot grzecznościowy

 napisać odręcznie)

Załączam: 
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Prawda obroni się sama
Paweł Leśniewski 

Parafrazując pewien znany aforyzm 
można by rzec, że przysłowia by-

wają z reguły mądrością nie tyle na-
rodu, co narodów. Wynika z tego, że 
ponadczasowe prawidła i truizmy życia 
codziennego są wspólne ludziom bar-
dziej w skali całego kręgu kulturowego 
i cywilizacyjnego, niż w granicach jed-
nego państwa. Mówiąc zaś wprost i po 
chamsku: gdy baba z wozu, to lżej i na-
szym polskim szkapom jak i tym u są-
siadów zza Odry. A czy idąc dalej tym 
tropem za równie uniwersalną zasadę 
uznamy przekonanie, że prawda „obro-
ni się sama”? To już bardziej ryzykow-
ne stwierdzenie. 

Ten przydługi i trochę abstrakcyjny 
wstęp wziął się stąd, iż początkowo ten 
felieton miał być poświęcony obronie war-
tości prawicowych. Z szacunku dla nich 
trudno mi bowiem zaakceptować niektóre 
działania i opinie, uchodzące ostatnio za 
postępowe i utożsamiane z nowoczesno-
ścią. Odstąpiłem od tego pomysłu z kilku 
powodów. Raz, z przyczyny w zasadzie 
czysto technicznej – zawsze rozsądniej 
jest mierzyć siły na zamiary. W tym zaś 
przypadku – mierzyć wagę tematu na od-
powiednią dla niego formę dziennikarską. 
Z założenia lżejsza i bardziej subiektywna 
konstrukcja felietonu może okazać się tu-
taj zwyczajnie nieodpowiednia. Pomijając 
już też fakt, że omówienie tego problemu 
z całą jego złożonością oraz różnorodno-
ścią kontekstów, w które może on zostać 
wstawiony, zdecydowanie woła o pióro 
znacznie bardziej doświadczone i spraw-
niejsze niż moje (i znowu – mierz siły 
na zamiary!). Jednak ostatecznie o za-
niechaniu przeze mnie prób wtłoczenia 
prawicowego światopoglądu w schemat 
więźnia w oblężonej twierdzy zadecydo-
wał pewien zwrot w moim podejściu do 
tych ważnych dla mnie kwestii. „Prawda 
obroni się sama”. Stwierdzenie tyleż kar-
kołomne, co kuszące. A w dzisiejszych 
czasach, czasach do perfekcji rozwiniętej 
medialnej propagandy i manipulacji ma-
sami, być może wręcz nieaktualne i nie-

prawdziwe. Jednak przekonanie o osta-
tecznym zwycięstwie naszych przekonań 
jest kuszące, choćby i oznaczało tylko 
zwycięstwo moralne i pewne  poczucie 
wyższości. Nie brzmi to może specjalnie 
dumnie, ale czasami wyłącznie to nam po-
zostaje w zetknięciu z niektórymi dzisiej-
szymi stereotypami podejścia do wartości 
prawicowych. Bo walka z tymi opiniami 
często bywa nieskuteczna i jałowa. 

W moim przekonaniu inną „prawdą, 
która się obroni sama” jest przydatność 
humanistów w życiu społecznym. Wła-
śnie kilka miesięcy temu na tych łamach 
próbowałem dowieść tej prawdy. Zda-
nie na ten temat mam nadal takie samo, 
a europeistyki póki co nie zamieniam na 
nanotechnologię. Nadal też obiema ręka-
mi podpisuję się pod tym, co w tej kwe-
stii napisałem: ci, którzy dobrze odnajdą 
się na swoim kierunku i odpowiednio 
wcześnie zaczną myśleć o przyszłości, 
na rynku pracy poradzą sobie bez więk-
szych problemów. Ostatecznie wszystko 
jest przecież w naszych rękach. Jednak 
obecny przekaz medialny, dyskryminują-
cy absolwentów kierunków humanistycz-
nych w wyścigu o pracę, jednocześnie 
pośrednio obniża wartość samej idei hu-
manistycznego wykształcenia. No cóż, 
zarówno ta idea, jak i przeróżne nauki 
humanistyczne, dzielnie utrzymują się 
w naszej cywilizacji od kilkuset lat, o ich 
przyszłość możemy być raczej spokojni. 
A mediom możemy pozwolić uprawiać 
ich czarnowidztwo. Jednak w dzisiejszym 
maksymalnie stechnicyzowanym świecie 
humaniści mają do odegrania wielką rolę: 
to oni mogą stać się dla reszty społeczeń-
stwa przewodnikami w świecie kultury, 
która wpływa przecież na wiele dziedzin 
życia społecznego. Oni także mogą wska-
zywać na potrzebę więzi współczesnych 
pokoleń z dziedzictwem kulturowym 
Europy.

Co się zaś tyczy dzisiejszej pozycji 
światopoglądu prawicowego, nie mamy tu 
do czynienia wyłącznie z uproszczonymi 
ocenami i stereotypizacją. Tutaj rozpoczy-
na się nagonka. Tak jak pisałem, nie chcę 

wdawać się w polemikę czy obronę czego-
kolwiek. Warto jednak chociaż pobieżnie 
przyjrzeć się jak przedstawiane są przez 
główne media oraz wpływowe osoby życia 
publicznego czołowe konserwatywne war-
tości. Świetnym przykładem może być 11 
listopada: zogniskowanie uwagi dużych 
stacji telewizyjnych wokół zamieszek (przy 
okazji zdecydowanie wyolbrzymiając ich 
zagrożenie), jednocześnie „przypomina-
jąc” sobie dopiero jakby od niechcenia 
o legalnej demonstracji, która wcześniej 
szybko opuściła teren starć i dalej reali-
zowała wyznaczona trasę. Jednocześnie 
epizodyczne sytuacje wykorzystywane 
są do charakteryzowania całego marszu 
(co prowadzi do tak ślicznych absurdów, 
jak nazywanie haseł „Bóg, Honor, Ojczy-
zna” ”transparentami z intencją agresji”). 
Inna sprawa, że znacznie łatwiej bawić 
się w relację z pola bitwy, niż wyciągnąć 
logiczne wnioski i skrytykować decyzje 
władz Warszawy, które nie były w stanie 
skutecznie przeciwdziałać pojawieniu się 
dwóch skrajnie przeciwstawnych ideolo-
gicznie grup w jednym miejscu.

Inny przykład to ukazywanie religii 
przez pryzmat kolejnych walk „ortodok-
sów” ze „światłymi”: o Krzyż przed pa-
łacem, o Krzyż w sejmie, o księdza Bo-
nieckiego. A patriotyzm pokazywany jest 
jako postawa nielogiczna i niczym nieuza-
sadniona (polecam artykuł z internetowej 
strony Gazety Wyborczej o znamiennym 
tytule „Patriotyzm jest jak rasizm”. Tekst 
popełniony w 2007 roku, ale chyba wciąż 
trafnie ukazujący sposób myślenia niektó-
rych środowisk). I tak dalej, i tak dalej. 

 Wniosek, jaki z tego można wy-
ciągnąć, jest następujący: moralnie praw-
da faktycznie obroni się sama, ale w ze-
tknięciu z rzeczywistością mass mediów 
i propagandy może zostać dowolnie zmo-
dyfikowana. Pozostaje więc chyba tylko 
wiara w ludzki rozsądek. Wiara może i nie 
do końca bezpodstawna – wspomniany 
przeze mnie artykuł GW internauci ocenili 
raczej chłodno, przyznając jedną na pięć 
gwiazdek.

.
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O Polsce, Niemczech i Europie inaczej
Mateusz Skiba

23 września papież Benedykt XVI wy-
głosił przemówienie w Bundestagu. 
Po raz drugi w dziejach głowa kościoła 
katolickiego przemawiała przed parla-
mentem swojego kraju. Od razu nasu-
wają się wspomnienia z wizyty papieża 
Jana Pawła II w Sejmie w 1999 roku.  

Czy te dwa wydarzenia, odległe od 
siebie o 12 lat, łączy coś wspólnego? 

Obie przemowy dotyczyły etycznych pod-
staw demokracji. Nie było w nich nawra-
cania, ani negacji współczesnego świata. 
Szeroko komentowane, nie doczekały się 
jednak próby analizy porównawczej.

O historii
Jan Paweł II rozpoczął swoje prze-

mówienie od przypomnienia słów, których 
użył 20 lat wcześniej na placu Zwycię-
stwa: Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi 
oblicze Ziemi. Tej Ziemi. Wyraził również 
radość z faktu, iż zmiana ustrojowa w 
Polsce przybrała pokojowy charakter (nie-
którzy uważają, że stało się tak również 
dzięki niezwykłej mocy owych słów). Się-
gając jeszcze dalej wstecz, do Konstytucji 
3 maja z 1791 roku, papież zaznaczył, iż 
podstawą każdego ustroju powinien być 
sprawiedliwy porządek prawny oparty na 
poszanowaniu ludzkiej godności i praw 
każdego człowieka. W szerszym ujęciu 
te prawa rozciągają się również na naród. 
Zadaniem polityków, ale też obywateli, jest 
poszanowanie tych praw oraz służba na 
rzecz dobra wspólnego. Nie ma wolności 
bez solidarności – hasło ruchu społeczne-
go „Solidarność” jest idealnym odzwier-
ciedleniem słów papieża, który mówił o 
wolności danej, ale również zadanej. 

Odniesienie do przeszłości swojego 
narodu znalazło się także w przemówie-
niu niemieckiego papieża. III Rzesza była 
zorganizowaną bandą złoczyńców, ponie-
waż władza stała ponad prawem – stwier-
dził dosadnie obecny biskup Rzymu. W 
obu przemówieniach nacisk położony 
był na słuszny sprzeciw obywateli wobec 
niesprawiedliwych rządów. Współcześnie 
kwestia stanowienia dobrego prawa jest 
według Benedykta szczególnie istotna, 
ponieważ dzięki rozwojowi nauki i tech-
niki człowiek osiągnął niespotykaną do-
tychczas władzę, która może obrócić się 
przeciwko niemu (m.in. wojny atomowe, 
klonowanie istot ludzkich).

O demokracji
Papież Jan Paweł II jako głowa ko-

ścioła katolickiego podkreślił znaczenie 
autonomii władzy świeckiej i duchowej, 
ale sprzeciwił się uprawianiu polityki po-
zbawionej trwałych zasad etycznych. 
Głównie w tym znaczeniu powinno się 
odczytywać szeroko komentowane póź-
niej słowa papieża, iż demokracja bez 
wartości łatwo się przemienia w jawny lub 
zakamuflowany totalitaryzm. Wartościami 
wymienianymi w przemówieniu papieskim 
są pokój, sprawiedliwość, solidarność i 
wolność, lecz powinny one zawierać głęb-
sze uzasadnienie, pewną wizję człowieka 
opartą na poszanowaniu jego godności i 
integralności. Wolność jest sama w sobie 
narzędziem do realizacji innych wartości.

Benedykt XVI sięga dalej i analizu-
je przyczyny zanegowania po II wojnie 
światowej zasad prawa naturalnego przez 
przyjęcie pozytywistycznej koncepcji na-
tury i rozumu. Skoro natura została zredu-
kowana do relacji przyczyna-skutek, zaś 
do kategorii rozumowych zalicza się tylko 
to, co da się empirycznie dowieść, wtedy 
nie ma miejsca na etykę.

Benedykt XVI proponuje ponowne 
zaufanie w siły rozumu i zdolność pozna-
nia obiektywnych prawd o rzeczywisto-
ści. Przywołuje historię króla Salomona, 
któremu Bóg obiecał spełnienie dowolnej 
prośby, na co nowy władca odparł: Racz 
dać Twemu słudze serce rozumne do są-
dzenia Twego ludu i rozróżniania dobra i 
zła [..] (1 Krl 3, 9). Wola większości, pod-
stawowa zasada demokracji, nie kłóci się 
tutaj z wolą króla Salomona, jeśli w demo-
kracji politycy i obywatele potrafią uznać 
pewne niezbywalne prawa oraz ocenić je 
pod kątem etycznym.

O Europie  
Jan Paweł II zdecydowanie popierał 

ideę integracji europejskiej, uzasadniając 
ją metaforą dwóch płuc, tzn. ponownego 
spotkania tradycji Wschodu i Zachodu Eu-
ropy. Sprzeciwiał się jednak redukowaniu 
całego procesu tylko do wymiaru ekono-
micznego i politycznego. W tym kontek-
ście wyraźnie poparł dążenie Polski do 
członkostwa w Unii Europejskiej, jedno-
cześnie widząc w tym pewne zobowiąza-
nie dla naszego narodu: Integracja Polski 
z Unią Europejską jest od samego począt-
ku wspierana przez Stolicę Apostolską. 
Doświadczenie dziejowe, jakie posiada 
naród polski, jego bogactwo duchowe i 
kulturowe mogą skutecznie przyczynić się 
do ogólnego dobra całej rodziny ludzkiej, 
zwłaszcza do umocnienia pokoju i bezpie-

czeństwa w Europie.
Silnie koresponduje z tymi słowami 

spojrzenie niemieckiego papieża na nasz 
kontynent. Europa – zdaniem Benedykta 
XVI – przypomina gmach ze zbrojonego 
cementu, bez okien, gdzie kultura jest 
ograniczona przez pozytywizm myślowy. 
Iskrą nadziei według papieża jest ruch 
ekologiczny, ponieważ w trosce o stan 
środowiska dostrzega się, iż materia nie 
jest tylko materiałem. Przez analogię po-
wraca on do myśli o godności ludzkiej 
i wysuwa postulat ekologii człowieka. 
Przypomina również o trzech korzeniach 
europejskiej tożsamości – chrześcijań-
stwie, greckiej filozofii i prawie rzymskim. 
Spotkanie tych kultur było możliwe dzięki 
temu, iż chrześcijaństwo nie narzucało 
państwom prawa boskiego. [Chrześcijań-
stwo] odwoływało się natomiast do natury 
i rozumu jako prawdziwych źródeł prawa 
– zauważa.

Wydaje się, że Jan Paweł II miał za-
danie łatwiejsze. Przemawiał w kraju kato-
lickim, witany gromkimi oklaskami. Polska 
była na drodze do Unii Europejskiej. Nie 
dało się nie zauważyć jego patriotyzmu i 
dumy. Benedykt XVI – jak sam zaznaczył 
we wstępie – wystąpił jako biskup Rzymu. 
Jego przemowa miała bardziej uniwer-
salny charakter i wygłaszał ją w pozycji 
stojącej. Szeroko komentowano później 
nieobecność w Bundestagu części posłów 
lewicy i partii Zielonych, o których szcze-
gólnie ciepło wypowiedział się niemiecki 
papież. 

W gruncie rzeczy obaj biskupi Rzymu 
nie powiedzieli nic, co wzbudzałoby kon-
trowersje. Próbowali raczej przedstawić 
podstawowe prawidła rządzące życiem 
publicznym sięgając do historii swoich 
narodów i Europy. Czy wobec głębokich 
problemów gospodarczych w krajach Unii, 
radykalizacji nastrojów politycznych i kry-
zysu przywództwa, rosnącej niechęci do 
imigrantów rzeczywiście nie należałoby 
zapytać o podstawowe wartości w euro-
pejskiej polityce? Zarówno Jan Paweł II, 
jak i Benedykt XVI, nie będąc politykami 
wykazali dużą troskę o los nie tylko swoich 
ojczyzn, ale też Europy. Chociażby dlate-
go warto jest wsłuchać się w ich słowa.






