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Globalny kryzys zdołał w ostatnich latach całkowicie zdominować publiczną de-
batę. Z powodu spustoszenia jakiego dokonał, porównywany jest on nawet do 

Wielkiego Kryzysu lat trzydziestych XX w. W obliczu obecnych zjawisk pozostałe 
problemy współczesnego świata zepchnięte zostały na dalszy plan, a my wszy-
scy, wbrew woli, staliśmy się zakładnikami globalnej ekonomii. Z mieszaniną lęku, 
oczekiwania i nadziei śledzimy kursy walutowe, doniesienia ze światowych giełd, 
oczekujemy na publikacje nowych ratingów. Starając się zrozumieć rzeczywistość, 
z nieufnością odnosimy się do narracji ekspertów z dziedziny ekonomii, przedsię-
biorców i polityków.  Żadne uspokajające wypowiedzi nie są w stanie zagłuszyć tych 
kilku haseł, które napełniają lękiem  nas wszystkich: bezrobocie, dług, recesja.

Kiedy bardziej wnikliwie przyjrzymy się wydarzeniom ostatnich lat, okazuje się, że 
tak naprawdę nadal nie znamy jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o przyczynę 
kryzysu. 

Dalej nie możemy także zrozumieć, dlaczego tak mocno dotknął on Europę – która 
początkowo wydawała się stosunkowo bezpieczna. Chęć podsumowania dotych-
czasowej wiedzy na temat globalnego kryzysu, a także pragnienie dokonania jego 
analizy z europejskiej perspektywy, skłoniły organizatorów VI Ogólnopolskiej Konfe-
rencji Studentów Centrum Europejskiego UW do spojrzenia na bieżące wydarzenia 
oczami krytycznego Europejczyka.

Podczas konferencji Wielki Kryzys 2.0 – czy stoimy na krawędzi?, korzystając z wie-
dzy autorytetów z dziedzin ekonomii, europeistyki, prawa i pokrewnych nauk spo-
łecznych, chcemy podsumować i poddać ocenie naszą dotychczasową wiedzę na 
temat przyczyn kryzysu. 

Podczas trzech paneli dyskusyjnych poszukamy odpowiedzi na pytania uniwersal-
ne – o sens integracji, rolę państwa w realizacji interesów obywateli, o przyszłość 
kapitalizmu. Nie zabraknie również refleksji nad tym, jak wielką próbę dla instytucji 
Unii Europejskiej stanowi zjawisko globalnego kryzysu. Porozmawiamy o tym, jakie 
rozwiązania powinny być wprowadzone do traktatów oraz czy dalsza integracja jest 
możliwa i ma sens.

Nasi goście zastanowią się także nad perspektywami dla Polski i Europy. Jaki bę-
dzie nowy unijny budżet tworzony z kryzysem w tle? Czy w takiej rzeczywistości uda 
się zbudować kompromis pomiędzy płatnikami netto a państwami korzystającymi 
z unijnej pomocy? Jak w tym kontekście rysuje się przyszłość Polski na koniec wiel-
kich inwestycji związanych z Euro 2012 i środkami unijnymi z obecnego budżetu?
Dzięki otwartej formule, stwarzającej możliwość zadawania pytań podczas konfe-
rencji, każdy uczestnik może wpłynąć na kształt dyskusji! Chcesz lepiej zrozumieć 
kryzys? Masz dość medialnego pustosłowia, które pozostawia Cię samotnym w ob-
liczu globalnych zjawisk? Przyjdź, posłuchaj i zadaj swoje pytanie!

Na konferencję zapraszają organizatorzy – Samorząd Studentów CE UW oraz Koło 
Naukowe Europa Nova.
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Jadwiga Staniszkis, 
Aleksander Smolar, 
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Jerzy Kranz, 
Alojzy Z. Nowak, 
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Andrzej Olechowski,
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Polska wobec kryzysu – co możemy 
sami i jaka Europa nam się opłaca? 
III.1 Koniec inwestycji na Euro2012 
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III.2 Propozycje reform i nowy budżet 
UE a pozycja Polski
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Długo zastanawiałam się, o czym napisać wstępny artykuł – po-
mysłów było dużo, w przeciwieństwie do dostępnego miejsca. 

To ograniczenie zaczęło mi bardzo doskwierać, więc postanowiłam 
właśnie o nim  – a w zasadzie ogólnie o ograniczeniach  – napisać.

Na myśl o stadzie słoni, Mały Książę roześmiał się i powiedział, 
że trzeba byłoby poustawiać jednego na drugim. Mały Książę do-
strzegał wiele niewidzialnych dla innych ludzi rzeczy, ale nie umiał 
wyobrazić sobie stada słoni – na planecie, na której mieszkał, nie 
było miejsca na stado słoni. Kryterium przestrzeni ograniczało wy-
obraźnię Małego Księcia, tak samo jak każdego z nas ogranicza 
otoczenie, w którym się wychował, w którym żyje. Wpływa ono na 
nasze myślenie, na mentalność i tożsamość, powoduje indywidual-
ne, głębsze, wewnętrzne ograniczenia. 

W ważne decyzje podejmowane przez Unię wiecznie wkrada 
się „ale”. Pożyczka dla Grecji została przyznana, ale po trudnych, 
kilkunastogodzinnych rozmowach przywódców eurogrupy i to bez 
entuzjazmu. Pakt fiskalny został podpisany, ale nie przez wszystkie 
państwa członkowskie.  „Ale” ogranicza Unię Europejską, pokazuje, 
że oblewa ona test europejskiej solidarności. Czy UE potrafi poko-
nać ograniczenia narodowe i wystąpić jako jeden silny podmiot? Bez 
żadnego „ale”?!

Temat ograniczeń Unii Europejskiej wywołał dyskusję w gronie 
redakcji !CEntrum. W jakim kierunku powinna zmierzać UE? Jakie 
są granice integracji?  Jakie UE powinna przekraczać? Wokół tych 
szeroko sformułowanych pytań powstały felietony członków redakcji 
(pytania zostały sformułowane możliwie szeroko, żeby nie ograni-
czać autorów), a w drodze wewnątrzredakcyjnego głosowania – 
wybrane najciekawsze prace. Możecie je przeczytać na stronach 
8-11.  Zestawiając różne punkty widzenia chcieliśmy pokazać  wie-
lowymiarowość i zawiłość zagadnienia. Czy nam się udało?  To już 
pozostawiamy Waszej ocenie. 

Waszej ocenie pozostawiamy również inne artykuły – o energii 
atomowej w Europie, o pozycji małych i średnich przedsiębiorstw 
w Unii oraz o przemianach w Rosji. Poznacie za to naszą ocenę 
tego, co warto przeczytać, w co warto zagrać i na co pójść do kina. 

Nie pokonam ograniczenia ilości znaków, na które mogę napisać 
ten tekst, jednak treść zawarta w tej krótkiej formie została rozwinię-
ta na kolejnych 30 stronach.

Ciekawej lektury!
Iga Kamocka 
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Dziękujemy!

Redakcja

„Centrum Europa Świat”
Centrum Europejskie
Uniwersytet Warszawski
Al. Niepodległości 22
02-653 Warszawa

e-mail: 
centrum.redakcja@gmail.com

Członkowie redakcji
Iga Kamocka (redaktor 
naczelna, igakamocka@wp.pl)
Adam Leśniewicz 
Judyta Skowrońska
Paweł Leśniewski
Magda Dawidziuk
Witold Kunicki-Goldfinger
Martyna Szostek

Marzena Skubij 
Adam Dorywalski
Patrycja Michałek
Kinga Szyszka
Paulina Zając
Mateusz Skiba
Martyna Steckiewicz

Redakcja naukowa
Dr Gabriela Ziewiec
Dr hab. prof. UW 
  Paweł Kozłowski

Skład tekstu i grafika
Marek Kamocki
www.fotografika-mk.pl

Współpraca
Samorząd CE UW
FOTOKOŁO CE

Klaudia Kapała, prezes 
  FOTOKOŁA CE

Korekta
Aleksandra Lech
Joanna Grzymała

Druk 
Zakład Graficzny UW
ul. Krakowskie Przedmieście 
26/28
00-927 Warszawa

Wydawca
Uniwersytet  Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 
26/28
00-927 Warszawa

Piszesz do szuflady? Pisz do „Centrum Europa Świat”! Znasz się na grafice? Rysujesz? Chcesz się zająć promocją? Poszukujemy 
studentów chętnych do współpracy – skontaktuj się  z nami poprzez maila centrum.redakcja@gmail.com. Czekamy!

Poprzez pracę w redackcji !CEntrum oraz aktywność w Kole Naukowym Europa Nova możesz uzyskać zaliczenie praktyk studenckich. 
 

Europejskie stado słoni

Rysujemy Europę8
OKIEM CENTROWICZÓW

Lekcja z Fukushimy
Adam Leśniewicz

12

Chorwacja - 28. państwo w Unii
Kinga Szyszka

19

CE W SOSIE WŁASNYM
W świecie samorządu
Magda Dawidziuk

20

Relacja z konferencji Forum Europejskiego
Martyna Szostek

21

Miej swoje zdanie o... OGUNach
Magda Dawidziuk

22

Szeregowa Kowalska? Anka Kowalska!
Martyna Steckiewicz

26
W KULTUR!CE

Ciepłe ciała
Paulina Zając

27

FELIETON

Małe jest piękne
Mateusz Skiba

14

Demokracja w Rosji
Martyna Szostek

16

Jak (nie) pisać
Iga Kamocka, Marianna Artowicz

Filmowy początek roku
Paweł Leśniewski

29

Jerzy Buzek - europejski VIP czy zwykły 
urzędnik? 
Marzena Skubij

18

A Ty w co poGRYwasz?
Patrycja Michałek

28

24

Projekt okładki: Marek Kamocki; zdjęcie: 
Komisja Europejska.



4

Dwadzieścia lat temu w holenderskim mieście Maastricht, przywódcy państw 
członkowskich Unii Europejskiej podpisali Traktat o Unii Europejskiej, znany 

też jako Traktat z Maastricht. Podpisanie dokumentu otworzyło w historii integracji 
europejskiej zupełnie nowy etap i drogę do integracji politycznej. W obliczu kry-
zysu strefy euro, brakuje jednak entuzjastów do świętowania rocznicy podpisania 
właśnie tego traktatu.

Przyjęty w 1992 roku Traktat z Maastricht powołał do życia Unię Europejską 
bez granic wewnętrznych, postanowił o utworzeniu unii walutowej i wprowadzeniu 
euro. Ustanowione zostało obywatelstwo Unii Europejskiej oraz wspólna polityka 
zagraniczna. To tylko niektóre z rewolucyjnych zmian, jakie wprowadził wówczas 
traktat.

Zmieniający w sposób znaczący podstawy prawne integracji europejskiej trak-
tat, podpisany został 7 lutego 1992 roku, zaś w życie wszedł 1 listopada 1993 roku. 
Sygnatariuszami dokumentu było 12 ówczesnych państw członkowskich: Belgia, 
Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Portugalia, 
Niemcy, Wielka Brytania i Włochy.

Do podpisania nowego traktatu przyczyniły się m.in. wydarzenia i zmiany za-
chodzące wówczas w Europie, takie jak upadek żelaznej kurtyny i zjednoczenie 
Niemiec. Na zdynamizowanie integracji wpływ miał również Jacques Delors, cha-
ryzmatyczny lider i przewodniczący Komisji Europejskiej (był nim w latach 1985-
1994), którego jednym z głównych dokonań było wdrożenie jednolitego rynku.

Obywatele państw członkowskich zyskali równoległe do krajowych, obywatel-
stwo europejskie, uzyskali prawa m.in. do swobodnego poruszania się i miesz-
kania na obszarze całej wspólnoty, do ochrony ze strony władz dyplomatycznych 
i konsularnych innego państwa członkowskiego, czy prawo do złożenia petycji do 
Parlamentu Europejskiego.

Zadecydowano również o utworzeniu wspólnej Unii Gospodarczej i Walutowej 
ze wspólną walutą – euro, które najpierw zostało wprowadzone jako walutowa 
przeliczeniowa, zaś w 2002 roku do obiegu weszły banknoty i monety euro. Traktat 
z Maastricht wprowadził ponadto tzw. kryteria konwergencji, czyli zasady, które 
muszą spełniać kraje aspirujące do członkostwa we wspólnocie i które dotyczą 
ograniczeń długu publicznego, deficytu budżetowego i inflacji.

Maastricht to w historii integracji europejskiej nowy etap, który wynikał już nie 
tylko z gospodarczych, ale także z politycznych ambicji. Do tzw. pierwszego filaru, 
który opierał się na dawnej Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, wprowadzo-
na została metoda wspólnotowa przy przyjmowaniu aktów prawnych. Wzmocnio-
na została także rola Parlamentu Europejskiego, który zyskał więcej uprawnień 
prawodawczych i kontrolnych. O politycznych ambicjach unijnych przywódców do 
zacieśniania integracji świadczyło również wprowadzenie zasady kwalifikowanej 
większości głosów przy podejmowaniu części decyzji przez Radę UE.

Mimo rewolucyjności założeń i postanowień Traktatu z Maastricht, szybko oka-
zało się, że dokument ten wymaga zmian. Już w 1997 roku podpisano Traktat 
z Amsterdamu, a w 2001 – Traktat z Nicei. Kolejnym krokiem do zacieśniania inte-
gracji, zwłaszcza tej w wymiarze politycznym, był Traktat z Lizbony.

Udoskonalanie procesów, które zapoczątkowane zostały 20 lat temu, nadal 
trwa. Krytycy wskazują, że wprowadzenie i funkcjonowanie wspólnej waluty nie 
jest poparte odpowiednią polityką gospodarczą strefy euro, co jest również wymie-
niane jako jeden z powodów obecnego kryzysu zadłużenia w Europie. Podczas 
styczniowego szczytu, przywódcy państw członkowskich uzgodnili podpisanie tzw. 
paktu fiskalnego, który ma zaostrzyć dyscyplinę budżetową i poprawić wiarygod-
ność państw strefy euro na rynkach finansowych.

Wygląda na to, że wizja założenia twórców dwudziestoletniego już Maastricht 
minęły się nieco z ich realizacją. Strefa euro dziś toczy bitwę o przetrwanie.

JSK

Wszystkiego najlepszego Maastricht!
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5 lutego 

Wybory prezydenckie w Finlandii wygry-
wa Sauli Niinistoe, proeuropejski polityk 
współrządzącej, konserwatywnej partii Koalicja 
Narodowa. Jest on pierwszym od 30 lat prezy-
dentem nie pochodzącym z  Fińskiej Partii Soc-
jaldemokratycznej.

6 lutego 

Upadek rumuńskiego rządu Emila Boca spow-
odowany protestami przeciwko rządowej poli-
tyce oszczędności.

Departament Stanu USA zamyka swoją 
ambasadę w Damaszku z powodu 
pogarszających się warunków bezpieczeństwa 
– nasilenia się protestów społecznych przeci-
wko autorytarnej władzy. Stany Zjednoczone 
będą w Syrii reprezentowane przez Polskę za 
pośrednictwem polskiej placówki dyplomatyc-
znej.

Chiny bojkotują unijny podatek dotyczący 
emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Chińskie 
władze zakazały swoim przewoźnikom powi-
etrznym zwiększania cen biletów czy prz-
erzucania kosztów ewentualnej opłaty na 
pasażerów.

6-9 lutego 

Wizyta Catherine Ashton w Brazylii i Meksyku.

9 lutego 

Szczyt Eurogrupy.

Nowy rumuński rząd, na którego czele stanął 
Mihai Răzvan Ungureanu, uzyskał wotum zau-
fania parlamentu.

11 lutego 

Szczyt Eurogrupy.

Masowy protest przeciwko cieciom wydatków 
rządowych w Portugalii (Lizbona).

13 lutego 

Parlament grecki zatwierdził plan 
oszczędnościowy, którego realizacji domagały 
się UE i MFW i od którego przyjęcia uzależniły 
przyznanie Grecji drugiego pakietu finansowe-
go. Plan ten spowodował protesty w Atenach.

13-16 lutego 

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego 
w Strasbourgu. W porządku obrad znalazły się 
takie tematy jak:

• priorytety na najbliższe spotkania Rady 
Europejskiej,

• euroobligacje,
• sytuacja we Włoszech, na Węgrzech 

i w Syrii.

14 lutego 

Szczyt UE-Chiny w Pekinie.

15 lutego 

Nadzwyczajny szczyt Eurogrupy.

16 lutego 

Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 
potępiająca reżim syryjski za krwawe tłumienie 
prodemokratycznych demonstracji. Spośród 
166 głosujących państw, 12 było przeciw, m.in. 
Rosja, Chiny, Korea Północna i Wenezuela. 
Zgromadzenie Ogólne nie posiadając kompe-
tencji do nałożenia na Syrię sankcji(te ma Rada 
Bezpieczeństwa ONZ, na forum której rezoluc-
ja taka została kilkanaście dni wcześniej zawe-
towana przez Rosję i Chiny) była zmuszona do 
ograniczenia się do miękkiej formy reakcji.
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ACTA, ACTA i jeszcze raz ACTA 

Prawdopodobnie taka byłaby odpowiedź na 
pytanie, o czym było najgłośniej w mediach 
na początku tego roku. Jednak może się wy-
dawać, że nie bez powodu temat ten wywołał 
burzę medialną.

Najwięcej kontrowersji odnośnie mię-
dzynarodowej umowy ACTA wzbu-

dziły zapisy dotyczące Internetu. Na-
ruszanie praw podstawowych (głównie  
prawa do prywatności i wolności słowa), 
cenzura Internetu, brak konsultacji spo-
łecznych i niejawność procesu tworzenia 
umowy, to główne zarzuty wobec  ACTA. 
Argumenty obrońców umowy w przeka-
zie medialnym ograniczały się praktycz-
nie tylko do hasła ochrony własności 
intelektualnej przed kradzieżą w sieci 
i zarzutu braku zrozumienia istoty doku-
mentu przez jego przeciwników.

Abstrahując od argumentów obu 
stron i od dokładnej treści dokumen-
tu, warto spojrzeć na tę umowę z innej 
perspektywy. 

Wprowadzanie bocznymi drzwiami 
regulacji dotyczących Internetu dowodzi, 
że podmioty ustalające zapisy zdawały 
sobie sprawę z ich kontrowersyjności 
i znaczenia dla społeczeństwa. Można 
przypuszczać, że przewidywano sprze-
ciw społeczeństwa, dlatego regulacje 
miały być wprowadzone po cichu. Zabieg 
ten się nie udał, chociaż przez 6 lat nego-
cjacji zapisów nie było słychać głośnych 
sprzeciwów. Pod koniec 2011 roku tę ci-
szę przerwał potężny wybuch ponadna-
rodowego oburzenia, masowych prote-

stów w cyberprzestrzeni i „w realu” oraz 
hakerskich ataków na serwery przychyl-
nych umowie organów państwowych. 

Regulacje spowodowały głośną de-
batę wśród tak szerokiego grona osób, 
ponieważ dotyczą codziennego życia 
ludzi. Internet stał się nie tylko ważnym 
sposobem komunikacji – do Internetu 
przenosi się również część rzeczywi-
stości oraz powstaje nowa,  wirtualna 
rzeczywistość. Na Internecie opierają 
się działania gospodarcze, sieć stała się   
podstawowym narzędziem pracy, zmie-
nia także relacje społeczne i znaczenie 
państwa w regulacji przepływu informa-
cji, wpływa na kulturę. Internet stał się 
podstawą współczesnego społeczeń-
stwa, a własność intelektualna stanowi 
pojęcie podstawowe w nowoczesnej 
gospodarce. Nic więc dziwnego, że re-
gulacje dotyczące obu tych sfer budzą 
kontrowersję.

Dostrzegając olbrzymi potencjał In-
ternetu, można przewidywać, że walka 
o kontrolę nad nim dopiero się zaczyna. 
Analogiczna walka miała miejsce wte-
dy, gdy powstawały regulacje dotyczą-
ce prasy, radia i telewizji. Jednak nigdy 
wcześniej regulacje nie dotyczyły tak 
dynamicznie rozwijającego się medium 
o tak dużych możliwościach. W walce 

o kontrolę nad siecią wezmą udział nie 
tylko państwa, ale również m.in. dostaw-
cy usług internetowych, twórcy oprogra-
mowania, właściciele własności intelek-
tualnej i zwykli użytkownicy Internetu. 

Globalność Internetu zmusza pań-
stwa do współpracy międzynarodowej 
przy jego regulacji i wymaga ustalenia 
jednych, uniwersalnych zasad dla róż-
nych systemów politycznych, odrębnych 
systemów wartości i kultur. Regulacja 
globalnego Internetu nie będzie łatwa 
i każda próba odebrania ludziom już ist-
niejących praw spotka się z ich sprzeci-
wem, co widać było na przykładzie umo-
wy handlowej dotyczącej zwalczania 
obrotu towarami podrabianymi.
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ACTA, czyli Anti-Counterfeiting Trade 
Agreement (Umowa handlowa dotycząca 
zwalczania obrotu towarami podrabiany-
mi) to umowa międzynarodowa, której 
celem jest ustalenie międzynarodowych 
standardów ochrony własności intelektu-
alnej. Regulacje dotyczą handlu lekami 
generycznymi (zamiennikami leków ory-
ginalnych), obrotu podrabianymi dobrami 
oraz rozpowszechniania przez Internet 
dzieł chronionych prawnie. Umowę może 
podpisać każde zainteresowane państwo 
do 31 marca 2011.

Komisja Europejska oraz reprezentanci 
poszczególnych państw członkowskich, 
w imieniu Unii Europejskiej, uczestniczyli 
w negocjacjach ACTA od 2006 roku. Jed-
nak dopiero po protestach w całej Euro-
pie  KE „zaczęła mieć wątpliwości” co do 
zgodności wynegocjowanych zapisów  
z prawem UE. 22 lutego Komisja Euro-
pejska odesłała umowę ACTA do Trybu-
nału Sprawiedliwości UE. Sensowne jest, 
żeby Trybunał znalazł równowagę między 
podstawowymi prawami i prawem do wła-
sności intelektualnej. Rolą Trybunału UE 
jest wskazać, jakich granic powinna trzy-
mać się UE. – powiedział komisarz ds. 
handlu Karel De Gucht.

Aby umowa obowiązywała w Unii, musi 
być ratyfikowana przez Parlament Euro-
pejski i wszystkie państwa członkowskie. 
Na tej podstawie Rada UE wydaje zgodę 
na przystąpienie do umowy. 

ACTA wywołało masowe protesty w całej Europie, 
które zahamowały proces podpisania umowy
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Zachód ma ograniczony wpływ 
na przebieg wydarzeń w Syrii 
między innymi ze względu 
na brak porozumienia w tej 
sprawie z Rosją i Chinami. 
Jest to jeden z powodów, dla 
którego interwencja zbrojna 
w tym kraju wydaje się mało 
prawdopodobna.

17 lutego 

Prezydent Niemiec Christian Wulf podał się do 
dymisji z powodu podejrzeń o przyjmowanie 
korzyści majątkowych. Do czasu wyboru nowe-
go prezydenta jego obowiązki pełnił będzie 
premier Bawarii Horst Seehofer.

18 lutego 

Łotysze większością 75% odrzucili w referen-
dum możliwość nadania językowi rosyjskiemu 
statusu drugiego języka urzędowego.

20 lutego 

Szczyt Eurogrupy. Ministrowie finansów państw 
strefy euro po 13-godninnych rozmowach 
podjęli decyzję o przyznaniu Grecji pożyczki 
w wysokości 130 miliardów euro. Odsuwa ona 
groźbę niekontrolowanego bankructwa Grecji. 
Przyjęto również zasady dające UE większe 
kompetencje przy sprawdzaniu budżetów 
państw strefy euro przed ich przyjęciem przez 
parlamenty krajowe.  

20 lutego 

Szczyt Eurogrupy. Ministrowie finansów państw 
strefy euro po 13-godninnych rozmowach 
podjęli decyzję o przyznaniu Grecji pożyczki 
w wysokości 130 miliardów euro. Odsuwa ona 
groźbę niekontrolowanego bankructwa Grecji. 
Przyjęto również zasady dające UE większe 
kompetencje przy sprawdzaniu budżetów 
państw strefy euro przed ich przyjęciem przez 
parlamenty krajowe.  

22 lutego 

Komisja Europejska proponuje zamrożenie 
części funduszy dla Węgier na 2013 rok. 
Miałaby to być sankcja za przekroczenie defi-
cytu budżetowego i brak spójnej polityki fiskal-
nej.  

Aspekt 
międzynarodowy 

syryjskiego 
konfliktu 

Masowe protesty ludności w Syrii, będące elementem szerszego społecz-
no-politycznego zjawiska – Arabskiej Wiosny Ludów, spotkały się z krwawą 

odpowiedzią sprawującego władzę prezydenta Baszara al-Asada. Konsekwen-
cją tego zachowania jest izolacja reżimu na arenie międzynarodowej. Świadczą 
o tym liczne sankcje nałożone na Syrię. Oprócz tych indywidualnych (wobec 
poszczególnych popleczników prezydenta) oraz embarga na broń, Unia Euro-
pejska wprowadziła embargo na import surowców energetycznych z Syrii (do-
tychczas Europa importowała 90% syryjskiej ropy naftowej). Z powodu sankcji 
syryjskie  towary sprzedajemy  już  tylko do  Iraku,  Jordanii  i  Libanu – stwierdza 
Fajsal al-Kudsi, szef londyńskiego banku inwestycyjnego, syn prezydenta Syrii 
z początku lat 60. Nazima al-Kudsiego.

Turcja, która na przestrzeni kilku ostatnich lat mozolnie starała się zbudo-
wać dobre relacje z Syrią, zawiesiła porozumienie o wolnym handlu. Nawet stary 
sojusznik, Hamas, nie chcąc utożsamiać się z krwawymi poczynaniami Asada, 
przestał go wspierać.

Również Stany Zjednoczone nie pozostały obojętne wobec działań władz sy-
ryjskich. Wycofały swojego ambasadora z tego kraju, a ich interesy reprezentuje 
w Syrii polska ambasada.

Bliskowchodnie państwo jest miejscem, w którym sąsiedzi oraz regionalne 
mocarstwa starają się rozgrywać swoje własne interesy. Jedynym sojusznikiem 
Syrii w regionie jest szyicki Iran, który wspiera Asada (nie bez znaczenia jest fakt, 
że Asad jest alawitem, czyli szyitą). Natomiast powstańcy są wspierani przez 
sunnicką Arabię Saudyjską oraz Katar. Państwa te walczą z Iranem o wpływy 
w regionie. 

16 listopada 2011 r. zostało zawieszone członkostwo Syrii w Lidze Państw 
Arabskich. Co więcej, organizacja ta wystąpiła z wnioskiem do ONZ o przyję-
cie rezolucji potępiającej syryjskie władze, wprowadzającej na terytorium kraju 
siły pokojowe oraz zawierającej wstępny plan pokojowy. Rezolucja ta nie została 
uchwalona przez Radę Bezpieczeństwa – zawetowały ją dwaj stali członkowie 
Rady - Rosja i Chiny. Państwa te nie mają bowiem interesu w tym, by obecnie 
panujący reżim w Syrii upadł. Chiny są jednym z największych eksporterów to-
warów na syryjski rynek. Tymczasem dla Rosji Syria jest dużym rynkiem zbytu 
dla produktów ich przemysłu zbrojeniowego. Rosyjskie Centrum Analizy Strategii 

Ze styczniowego sondażu przeprowadzonego na zlecenie Quatar Founda-
tion wynika, że 55% Syryjczyków wciąż popiera władzę Asada. Jest to naj-
prawdopodobniej spowodowane strachem przed tym, co może się wydarzyć 
w Syrii po obaleniu prezydenta. Wspierają go głównie mniejszości religijne 
– chrześcijanie, alawici i druzowie, łącznie stanowiący ok. 28% społeczeń-
stwa. Uważają one prezydenta al-Asada za gwaranta przestrzegania ich praw 
w państwie – boją się możliwości przejęcia władzy przez sunnicką większości, 
stanowiącą około 72% społeczeństwa. Poza tym, Asada wspiera syryjski biz-
nes skupiony głównie w Damaszku i Aleppo. Jakkolwiek w wyniku pogarsza-
jącej się sytuacji gospodarczej kraju syryjska klasa średnia jest coraz mniej 
przychylna Asadowi.

Oficjalnym przedstawicielem syryjskich powstańców jest emigracyjna Syryj-
ska Rada Narodowa (SRN) mająca plan przeprowadzenia transformacji sys-
temowej w Syrii. Miastami, w których de facto rządzą powstańcy (jako AWS-
Armia Wolnej Syrii) są Homs, Idlib, Dajr Az-Zur i Dara.
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27 lutego

 Spotkanie Rady ds. Zagranicznych.

28 lutego

 Spotkanie Rady ds. Ogólnych.

1-2 marca 

Szczyt Rady Europejskiej.

Herman Van Rompuy został zatwierdzony na 
drugą, 2,5-letnią kadencję przewodniczącego 
Rady Europejskiej. Będzie również sprawował 
funkcję przewodniczącego szczytów strefy 
euro.

Podpisano pakt fiskalny wzmacniający 
dyscyplinę finansową w Unii Europejskiej. 
Umowy nie podpisały Czechy i Wielka Brytania.

Uzgodniono również przyznanie Serbii statusu 
państwa  kandydującego do UE. 

4 marca

Wybory prezydenckie w Rosji. W pierwszej 
turze zwyciężył Władimir Putin, przy frekwencji 
64%. 

8-9 marca 

Spotkanie Rady ds. Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych.

12 marca 

Szczyt Eurogrupy.

12-15 marca 

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego.
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i Technologii  szacuje wartość  kontraktów rosyjsko-syryjskich na sumę 6 miliar-
dów dolarów. Poza tym w syryjskim Tarsusie znajduje się rosyjska baza morska, 
jedyna w regionie.

W takiej sytuacji jedyne, co mogło zrobić środowisko międzynarodowe, to 
uchwalić niewiążącą rezolucję (o tej samej treści co wcześniej zawetowany pro-
jekt w Radzie Bezpieczeństwa) na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ. 137 ze 
166 państw biorących udział w głosowaniu poparło ową rezolucję.

Warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czy Zachód naprawdę pragnie wpro-
wadzenia sił pokojowych na terytorium Syrii, czy tylko mówi o tym ze względów 
wizerunkowych, wiedząc i tak, że Rosja i Chiny na to nie pozwolą? Pytanie jest 
uzasadnione, biorąc w szczególności pod uwagę to, iż UE ze względu na kryzys 
euro jest zajęta sama sobą, a we Francji i USA – państwach odgrywających jedną 
z ważniejszych ról w regionie – mamy rok wyborczy. Decyzja o ingerencji w Sy-
rii mogłaby być niepopularna wśród wyborców – mogłaby spowodować niższy 
wynik prezydentów obecnie rządzących. Warto także zwrócić uwagę na to, że 
sama syryjska opozycja jest podzielona i nie ma wspólnego stanowiska co do 
ewentualnej zewnętrznej interwencji. Należy pamiętać o tym, iż Syria to nie Libia 
– nie ma tam tak klarownej linii frontu pomiędzy powstańcami, a siłą rządową – 
walki toczą się przede wszystkim na ulicach miast, co zdecydowanie utrudniałoby 
interwencję. Poza tym armia syryjska jest liczniejsza oraz nowocześniejsza od 
libijskiej, o czym świadczy lepszy system obrony przeciwlotniczej oraz ilość rakiet 
ziemia-powietrze (około 5000 w Syrii, około 200 w Libii). W związku z tym inter-
wencja w Syrii byłaby znacznie bardziej dotkliwa w swoich skutkach dla Zachodu 
aniżeli ta libijska.

Jak widać po raz kolejny w historii mamy do czynienia z sytuacją, w której 
Zachód wkracza z pomocą tam, gdzie ma interes (np. Libia), a tam gdzie go nie 
ma (np. Rwanda, 1994 rok) pozostawia miejscową ludność z problemem samą 
sobie.

AD

NUTS (Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do 
Celów Statystycznych – The Nomenclature of Ter-
ritorial Units for Statistics) – klasyfikacja jednostek 
terytorialnych w UE, na podstawie której rozdzielane 
są środki  z funduszy strukturalnych oraz przeprowa-
dzane są badania statystyczne. Celem tej klasyfikacji 
jest rozwiązanie problemu różnorodności podziałów 
administracyjnych państw UE w wyżej wspomnianych 
sytuacjach. 

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji 
NUTS, wyróżnia się 3 poziomy NUTS, zależne od 
liczby ludności zamieszkującej dany obszar.  Dodat-
kowo określono dwa bardziej szczegółowe poziomy 
nazywane Local Administrative Units (LAU), które 
jednak nie są regulowane rozporządzeniem. Określe-
niu kwalifikowalności regionu do skorzystania z po-
mocy funduszy strukturalnych służy region NUTS 2 
(odpowiednikiem jest polskie województwo) i NUTS 
3 (odpowiednikiem jest zgrupowanie kilku polskich 
powiatów).

min. max

NUTS 1 3 miliony 7 milionów

NUTS 2 800 000 3 miliony

NUTS 3 150 000 800 000

Europa 2020 – Strategia przyjęta przez UE w 2010 
roku na kolejne 10 lat. Stanowi ramy dla różnych 
inicjatyw unijnych. Wyznaczono w niej pięć celów 
w zakresie zatrudnienia, innowacji, edukacji, włącze-
nia społecznego oraz zmian klimatu, które powinny 
zostać osiągnięte do 2020 r. Wyróżniono trzy podsta-
wowe priorytety strategii: wzrost inteligentny (rozwój 
oparty na wiedzy i innowacjach), wzrost zrównowa-
żony (zmiany w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, 
efektywnie korzystającej z zasobów i konkurencyj-
nej) oraz wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu 
(wspieranie gospodarki charakteryzującej się wyso-
kim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność 
gospodarczą, społeczną i terytorialną).

26 marca

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego 
w Brukseli.

EUROSŁOWNIK

28-29 marca

Spotkanie Rady ds. Ogólnych.
  – Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego 
w Brukseli.

30-31 marca 

Nieformalne spotkanie Rady ds. 
Ekonomicznych i Finansowych.

Europa 2020  – Opinia na temat państwa kandydu-
jącego do UE przygotowywana przez Komisję Euro-
pejską na wstępnym etapie procesu akcesyjnego. Za-
wiera zestaw informacji o danym państwie dotyczący 
wszystkich elementów jego funkcjonowania – od go-
spodarki, przez ład instytucjonalno-prawny po kwestie 
społeczne. Komisja ocenia gotowość kraju do przystą-
pienia do UE na podstawie odpowiedzi państwa na 
szczegółowe pytania przygotowane przez KE oraz na 
podstawie własnych obserwacji. Opinia ta przesyłana 
jest Radzie Europejskiej, która decyduje o rozpoczę-
ciu negocjacji akcesyjnych. Opinia dotycząca Polski 
oraz 9 innych państw, która została wydana w 1997 
roku, to Agenda 2000.

Poprzez pracę w redackcji !CEntrum oraz aktyw-
ność w Kole Naukowym Europa Nova możesz 

uzyskać zaliczenie praktyk studenckich. 
Dołącz do nas! 
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Rysujemy Europę

Poniższy wywód nie będzie prostą 
odpowiedzią na zadane pytanie, ani 

tak naprawdę nie będzie ona udzielona 
z polskiej perspektywy. Okazuje się bo-
wiem, że Europa stoi przed właściwie 
takimi samymi problemami, jak przeszło 
dwieście lat temu ówczesne stany kształ-
tującego się nowego państwa – Stanów 
Zjednoczonych Ameryki. Droga do jej 

obecnej potęgi nie była jednak bezkon-
fliktowa i bezkrwawa. I nie mam tutaj na 
myśli wojny o niepodległość, lecz póź-
niejsze wydarzenia, o których postaram 
się pokrótce opowiedzieć. 

Deklaracja Niepodległości z 4 lipca 
1776 roku zawierała kluczową zasadę, 
na której do dzisiaj opierają się Stany 
Zjednoczone – zasada równości stanów. 

Kolejnym dokumentem jednoczącym 
byłe kolonie były Artykuły konfederacji 
i wiecznej Unii uchwalone przez Kon-
gres 15 listopada 1777 r. Dokument ten, 
mniej znany obecnie, zawiera w sobie 
pierwsze zasady ustrojowe konfederacji 
amerykańskiej, która składała się z po-
szczególnych state (język angielski nie 
rozróżnia pojęć stan i państwo, dlatego 
też, w celach porównawczych unijnych 
państw i amerykańskich stanów, będę 
korzystał głównie z angielskiego sło-
wa). Ówczesna konfederacja miała się 
opierać na współdziałaniu stanów, wła-

Stany Zjednoczone Europy?
W którą stronę powinna iść Unia Europejska – jak bardzo pogłębiać integrację? 
Polska perspektywa.

Nie są to pytania nowe, nie są to 
też pytania łatwe. Dlatego temat 

pogłębiania i poszerzania integracji 
nadal wywołuje żywe dyskusje i wy-
mianę skrajnie odmiennych poglądów 
między zwolennikami i przeciwnikami 
integracji. 

Zespół redakcyjny wpadł na pomysł 
dolania oliwy do ognia, czyli pokazania 
złożoności zagadnienia przez zestawie-
nie różnych możliwych odpowiedzi na 
powyższe pytania. Pomysł przerodził 

się w artykuły-felietony członków redak-
cji na temat kierunku, w którym powin-
na zmierzać Unia Europejska. Szerokie 
sformułowanie tematu pozwoliło auto-
rom swobodnie do niego podejść, po-
ruszyć najistotniejsze dla nich aspekty. 
Po skompletowaniu artykułów redakcja 
drogą głosowania wybrała te najciekaw-
sze, poruszające różne kwestie – te, 
które warto ze sobą zestawić. Oddaje-
my w Wasze ręce trzy felietony naszych 
redakcyjnych kolegów, a także wybrane 

przez nas fragmenty pozostałych prac, 
ponieważ w każdej można było znaleźć 
coś ciekawego.

Temat oczywiście nie został wyczer-
pany. Jeżeli chciałbyś, drogi Czytelniku, 
wejść z nami w polemikę, wyrazić swo-
ją opinię lub poruszyć inne zagadnienie 
związane z tematem – czekamy na Twój 
materiał.

Iga Kamocka 
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Jaki kierunek 
powinna przybrać 

integracja europejska?

 Jak bardzo pogłębiać 
i poszerzać integrację?

 Federalizm czy 
konferedalizm? 

Jak powinna zachować się 
Polska?
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dza centralna (kongres oraz prezydent) 
miała ograniczone możliwości. Dopiero 
uchwalenie zgodnie z ideą federalistów 
konstytucji 17 września 1787 roku pod-
czas Kongresu Filadelfijskiego wzmocni-
ło władzę centralną. 

 Ale już sam proces ratyfikacji kon-
stytucji amerykańskiej był niespokojnym 
okresem walk politycznych antyfederali-
stów i federalistów (jeszcze wówczas nie 
był to podział południe-północ). Dyskusja 
dotyczyła tego, jak ulepszyć zasady funk-
cjonowania konfederacji. Dla pierwszych 
z nich najważniejszym dobrem była sa-
morządność (zgonie z obecną zasadą 
subsydiarności) i samodzielność state. 
Drudzy zaś, republikanie, byli zwolenni-
kami silniejszej władzy centralnej. Aby 
konstytucja weszła w życie, musiała być 
ratyfikowana przez wszystkie stany, co 
nie obyło się bez problemów. W trakcie 
ratyfikacji używano siły fizycznej (Pen-
sylwania, Południowa Karolina), a w kil-
ku state była przegłosowana niewielką 
liczbą głosów (Massachusetts, Wirginia, 
Nowy Jork, New Hampshre). Część sta-
nów ratyfikowała konstytucję w później-
szym czasie (np. Rhode Island dopiero 
w maju 1790). Jakie były główne założe-
nia konstytucji w kwestii suwerenności 
poszczególnych state? To nie jest proste 
pytanie, nie było i ma jednej interpreta-
cji ówczesnej konstytucji. Zawierała ona 
kompromis między ideą federacji a ideą 
konfederacji. W izbie niższej obowiązy-
wała zasada proporcjonalności reprezen-
tacji (federacja), a w Senacie równości 
state. W ten sposób droga ustawodaw-
cza miała zależeć zarówno od poparcia 
społecznego większości obywateli, jak 
i większości samych stanów. 

Co to ma wspólnego z obecną Euro-
pą? Właściwie wszystko, należałoby tyl-
ko zmienić kontynent i czas oraz same 

nazwy state. Przecież obecny spór do-
tyczący suwerenności państw oraz tego 
na ile powinniśmy wzmacniać instytucje 
unijne, dotyczy kwestii lokacji władzy i jej 
reprezentacji. Obawy mniejszych państw 
przed zapędem większych jest tym sa-
mym, co obawa Rhode Island (obecnie 
milion mieszkańców) przed większymi 
stanami. Dlatego też w Senacie USA 
obowiązuje zasada równości stanów, 
zgodnie z którą każdy stan posiada tyle 
samo przedstawicieli o takiej samej sile 
głosów (niezależnie od wielkości) wy-
bieranych w wyborach bezpośrednich. 
Równość państw można zagwarantować 
właściwie tylko w ten sposób. W Euro-
pie z tego punktu widzenia istotna jest 
struktura Rady Unii Europejskiej, którą 
zwolennicy federalizmu europejskie-
go chcieliby w przyszłości widzieć jako 
drugą izbę europejskiego parlamentu. 
Większe podobieństwo struktury wi-
doczne jest pomiędzy amerykańską 
Izbą Reprezentantów a Parlamentem 
Europejskim. Pierwsza z nich jest przed-
stawicielstwem ogółu mieszkańców Sta-
nów. Parlament Europejski jest również 
instytucją federalną składającą się z re-
prezentantów wybieranych w wyborach 
proporcjonalnych, czyli reprezentującą 
ogół społeczeństwa europejskiego. Jed-
nak znaczenie Parlamentu Europejskie-
go i Izby Reprezentantów w procesie 
legislacyjnym jest w dużym stopniu inne. 

Mam wrażenie, że obecny spór do-
tyczący przyszłości Unii Europejskiej 
jest zbliżony do tego z połowy wieku XIX 
w Ameryce. Mogłoby się wydawać, że 
po uchwaleniu amerykańskiej konsty-
tucji (traktatu lizbońskiego w Europie), 
jest tylko jedna droga dalszego bytu kon-
tynentu. A jednak w 1860 roku Karolina 
Południowa występuje z Unii, a w ślad za 
nią Missisipi, Floryda, Alabama, Georga, 

Luizjana i Teksas i samodzielnie tworzą 
Skonfederowane Stany Ameryki. Dalsze 
wydarzenia, a szczególnie wojna sece-
syjna, nie była jedynie sporem o niewol-
nictwo. Tylko przede wszystkim sporem 
o to, czym była Unia, a dokładnej o to 
gdzie leży suwerenność. Konstytucja 
bowiem nie rozstrzygała jednoznacznie 
problemu umiejscowienia władzy suwe-
rennej bądź na poziomie Unii, bądź na 
poziomie state. Stąd też stany południo-
we, wedle jednej z interpretacji, miały 
pełne prawo do wystąpienia z Unii. Do-
piero wojna, która nastąpiła, zdefiniowa-
ła ustrój Stanów Zjednoczonych. Była 
to najkrwawsza wojna XIX wieku pozo-
stawiająca do dzisiaj olbrzymie piętno 
w amerykańskiej tożsamości.

Historia USA jest zarówno przykła-
dem jak i przestrogą dla jednoczącej się 
Europy. Każde nieprawidłowe działanie 
może pociągać za sobą wielkie skutki. 
Obecnie Europa potrzebuje powszech-
nej dyskusji nad swoja przyszłością. Nie 
może ona jedynie odbywać się na szcze-
blu obecnych elit politycznych, ale na 
wszystkich szczeblach społeczeństwa. 
Mamy wiele możliwości integracji i dezin-
tegracji. Federacja amerykańska została 
dopiero po blisko 70 latach zdefiniowa-
na. W jakim kierunku pójdzie Europa? 
Nie wiem. Chciałbym jedynie, aby kiero-
wała się ona zasadami demokratycznymi 
z poszanowaniem poszczególnych spo-
łeczności. Narzucanie władzy odgórnej 
(np. propozycja oddzielnego komisarza 
do spraw Grecji) jest o tyle bezcelowe, 
co fizyczne podporządkowywanie sobie 
poszczególnych state. Integracja powin-
na być tylko w tych obszarach, w których 
jest ona niezbędna. A co jest niezbędne, 
to już zależy od nas. 

Witold Kunicki-Goldfinger

W przypadku Unii jazdę zastępuje 
nieustannie pogłębiana integracja 

między państwami członkowskimi. Kie-
runek, w jakim może podążać wspól-
nota, jest więc tylko jeden – dalsze za-
cieśnianie współpracy. Kwestią otwartą 
pozostaje natomiast pytanie, gdzie ma 
zakończyć się podróż tego europejskie-
go roweru, albo przynajmniej gdzie znaj-
duje się jego najbliższy przystanek. Bo 
bardzo wątpliwe, że będą nim opiewane 
przez euroentuzjastów Stany Zjednoczo-
ne Europy. 

Do apologetów takiego właśnie mo-
delu integracji europejskiej należy Rado-
sław Sikorski, czemu dał wyraz w swoim 
listopadowym przemówieniu na forum 
Niemieckiego Towarzystwa Polityki Za-
granicznej. Polski minister wysunął sze-
reg propozycji mających z jednej strony 
usprawnić i ułatwić współpracę między 
państwami członkowskimi Unii, a z dru-
giej wzmocnić ich demokratyczny man-
dat. Patrząc ogólnie na postulaty pro-
ponowane przez Sikorskiego, możemy 
powiedzieć, że są one racjonalne, lecz 

raczej kosmetyczne i nieprzynoszące 
przełomu ( zmniejszenie liczby komisa-
rzy, czego między innymi domaga szef 
MSZ jest już ustalone i od 2014 roku bę-
dzie ich o około 1/3 mniej). Entuzjazm, 
jaki wzbudził Sikorski swoim przemó-
wieniem wśród zgromadzonych gości 
oraz zachodniej prasy, był więc przede 
wszystkim aprobatą dla stanowiska 
Polski wobec planów zmian w Unii. Na 
okoliczność takich wystąpień zarówno 
w Polsce jak i w reszcie państw Wspól-
noty na chwilę ożywa dyskusja na temat 
tego, w co przeobrazić może się Unia 
Europejska, na tę chwilę określana przez 
Traktat Lizboński jako organizacja mię-
dzynarodowa typu ponadnarodowego. 

W jednej z najpopularniejszych metafor odnoszących się do funkcjonowania 
Unii Europejskiej, Wspólnota porównywana jest do roweru, który – aby utrzy-
mywać równowagę – musi stale jechać naprzód.
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Ożywienie to nie trwa niestety długo – 
w Europie zastępuje je wysiłek rozwiązy-
wania problemów strefy euro, w Polsce 
zaś zakrzyczane jest przez prawicową 
opozycję i sprowadzone do kolejnej wal-
ki na slogany. 

Zgodzić się musimy natomiast w jed-
nej kwestii: następna forma instytu-
cjonalna Unii Europejskiej będzie bez 
wątpienia rozwiązaniem w dużej mierze 
innowacyjnym. Łatwo bowiem wska-
zać, co stoi na przeszkodzie transfor-
macji Wspólnoty z obecnego kształtu 
w kierunku jednej z dwóch klasycznych 
form stowarzyszeniowych: konfederacji 
bądź federacji. Rozwijanie współpracy 
w pierwszej z tych form, popieranej przez 
takich eurosceptyków jak Vaclav Klaus 
czy Nigel Farage oznaczałoby w istocie 
„demontaż osiągniętego stanu organiza-
cyjnego”, a w świetle problemów, przed 

jakimi stoi obecnie Wspólnota, byłoby 
wręcz krokiem wstecz na ścieżce unij-
nego rozwoju. Z kolei pojawiający się 
często w przemówieniach europejskich 
polityków model państwa federalnego, 
w swoim klasycznym ujęciu, wydaje się 
nie przystawać do europejskiego dorob-
ku prawno-instytucjonalnego. Poza tym, 
aby przekształcić się w jakikolwiek rodzaj 
państwa, Unia będzie potrzebować legi-
tymizacji „narodu europejskiego”, a nic 
nie wskazuje na to, by takowy ,w sensie 
prawnym, miał się wykształcić.

Obecna sytuacja we Wspólnocie na-
suwa więc smutną refleksję: przejście 
na inny model integracji europejskiej nie 
będzie miało charakteru dojrzałej, poli-
tycznej ewolucji, lecz wystąpi jako śro-
dek mający utrzymać Unię przy życiu. 
Do takiego stanu rzeczy bez wątpienia 
najbardziej przyczyniły się kłopoty euro-

zony, która będąc od początku projektem 
bardziej politycznym niż gospodarczym, 
w kontekście integracyjnego zaawanso-
wania państw członkowskich, wyprze-
dziła zwyczajnie swoją epokę.  Ciężko 
znaleźć w tym europejskim galimatiasie 
miejsce dla Polski. Rząd będzie musiał 
wkrótce ostatecznie zdecydować, czy 
nadal próbować wedrzeć się do grupy 
państw będących głównymi rozgrywają-
cymi Unii, czy też uzdrawiać swoją go-
spodarkę na uboczu, nie mieszając się 
w problemy strefy Euro. Niestety, żadne 
z tych rozwiązań nie gwarantuje sukcesu 
w przyszłości. 

Paweł Leśniewski 

Podsłuchane:
- Nie zgodzę się na żadną zmianę 

traktatu, która nie będzie zgodna z inte-
resem mojej wyspy – powiedział z dumą 
głos pierwszy.

- Nie? To spadaj! Nie będziemy po 
tobie płakać! – butnie odkrzyknął drugi.

- Mi już wystarczy poprzedni traktat. 
Aż nadto! Nic więcej nie podpiszę! – za-
deklarował trzeci  z obrzydzeniem.

- Ale dostaniemy nasze pieniądze? – 
chórek głosów i poruszenie.

- Cisza! Zamiast trzech zdań dopi-
szemy tylko jedno, prawie nic się nie 
zmieni, ale będzie sygnał dla rynków! No 
zgódźcie się chociaż na to… – błagalnie 
zapiszczał głos gdzieś z oddali. Kolejne 
głosy zostały zagłuszone przez dźwięki 
przygotowywanej kolacji.

*
Brzmi znajomo? Niestety tak. Europa po-
grąża się w coraz większym marazmie, 
dyskutując nad doraźnymi projektami 
reform, które już w momencie przyjęcia 
okazują się niewystarczające. Niedojrza-
li? Bez perspektyw i pomysłów na przy-
szłość? Takie wrażenie sprawia znaczna 
część europejskich polityków. W sposób 
demagogiczny, grając na najniższych 
emocjach  przekonują nas, że najlep-
szym pomysłem na kryzys jest powrót do 

protekcjonizmu, że wolność to nacjona-
lizm, a największą suwerenność zapew-
nia brak reform i udawanie, że problemy 
nie istnieją. 

Na tle tej smutnej rzeczywistości, po-
zytywne wrażenie sprawia listopadowe 
wystąpienie polskiego Ministra Spraw 
Zagranicznych Radosława Sikorskiego 
w Berlinie. Czy dlatego, że minister po-
wiedział coś odkrywczego, lub niezwykle 
odważnego? Nie. Dlatego, że powiedział 
to, co należało powiedzieć.Nie chodzi 
bynajmniej o to, że dostało się Niemcom 
– państwu odnoszącemu największe 
(także ekonomiczne) korzyści z integracji 
europejskiej, a tak nieśmiało walczące-
mu o kondycję owej integracji. Nie cho-
dzi o to, że ktoś wytknął Brytyjczykom, 
iż tak zapędzili się w swoim euroscep-
tycyzmie, że za „dyktat Brukseli” uznają 
każdą decyzję Unii. Nawet tę, w której 
podjęciu bezpośrednio uczestniczyli. 
Więcej! Nie jest nawet najważniejsze to, 
iż ktoś w czasie kryzysu potrafi wyłamać 
się z depresyjnego grona i powiedzieć: 
„Jesteśmy przecież nie tylko największą 
światową gospodarką, lecz również naj-
większą strefą pokoju, demokracji i praw 
człowieka”. Choć – w medialnej atmos-
ferze klęski i totalnego upadku Europy – 
dobrze, że ktoś o tym przypomina. O co 

więc chodzi? O mocne i odpowiedzialne 
stwierdzenie: Europo, czas na reformy 
jest teraz!

Europejski projekt nie jest nam dany 
raz na zawsze – oto najważniejszy prze-
kaz ministra Sikorskiego. Musimy zda-
wać sobie sprawę, że jak każdy projekt 
polityczny, także idea Unii może upaść. 
Szczególnie jeśli zabraknie zarówno woli 
politycznej, jak i społecznej presji dla dal-
szej realizacji europejskiego pomysłu.

Jak podkreślał w Berlinie Radosław 
Sikorski: „Nie wolno stać w miejscu, gdy 
świat wokół się zmienia i rosną nowi kon-
kurenci. Nie wystarczy polegać na insty-
tucjach i procedurach, które sprawdziły 
się w przeszłości. Stopniowe zmiany to 
za mało. Nawet zachowanie dotychcza-
sowej pozycji jest uzależnione od podej-
mowania odpowiednio szybkich decyzji”.

Czy będziemy jednak mieli odwagę 
pogłębiać integrację? Na problemy od-
powiedzieć zwiększeniem solidarności 
i wspólnotowości, uwierzyć w unię toż-
samych wartości i  wspólnych wysiłków? 
Czy do tego dorośliśmy?

 A może pogodzimy się z naszą nie-
mocą… Skupimy się na bieżących spra-
wach, biernie obserwując powolną erozję 
europejskiego projektu. Uwierzymy, iż 
nie będzie nas nigdy stać na spełnienie 
marzeń. Chyłkiem i z pewnym zawsty-
dzeniem wrócimy pod dach rodzimych, 
dobrze nam znanych nacjonalizmów. 
Nazwani przez historię generacją Lost 
Integration.

Adam Leśniewicz

Czas dojrzeć!

Lost Generation – angielskie określenie rzeszy młodych, wykształconych ludzi, 
którzy od dłuższego czasu nie mogą znaleźć pracy. Ludzi podejmujących się 
dorywczych zajęć, ciągle uzależnionych od rodziców, niepotrafiących myśleć 
perspektywicznie z powodu lęku o najbliższą przyszłości.
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Fragmenty pozostałych prac

„Lansujemy zasadę solidarności w różnych dziedzinach funkcjonowa-
nia UE, ale właśnie – jako zasadę, nie wartość. Brakuje też prawdzi-
wych politycznych liderów, którzy z jednej strony szanując narodową 
suwerenność, a z drugiej potrzebę budowania kompromisów w Unii 27 
państw, potrafiliby swoją charyzmą spojrzeć na sprawy szerzej, wziąć 
na siebie odpowiedzialność nie tylko za interes narodowy i rzeczywi-
ście działać. Problem dotyczy jednak całej Europy. Od czasów Jacqu-
esa Delorsa Unia Europejska nie doczekała się lidera z prawdziwego 
zdarzenia.”

„Mimo wielu niewątpliwych sukcesów ostatniego półrocza, nasza ogól-
na wizja Unii i obecności w niej jest jednak mocno ograniczona, chociaż 
pragmatyczna: trzymać się Niemiec, rozwijać Partnerstwo Wschodnie 
oraz w miarę możliwości wspólny rynek.”

„Dużym echem w całej Europie odbiło się przemówienie ministra Sikor-
skiego w Berlinie w listopadzie ubiegłego roku. W części poświęconej 
polskiemu wkładowi w integrację, minister chwali się dobrym stanem 
naszej gospodarki i planowanymi reformami, których kulminacją bę-
dzie spełnianie kryteriów unii walutowej pod koniec obecnej kadencji 
rządu… Dobrze, że w dobie kryzysu stara się wykreować wizerunek 
wiarygodnego i stabilnego kraju, ale poza gotowością do kompromisu – 
nawet w zakresie wspólnego podejścia do suwerenności, tak naprawdę 
nie proponuje Europie nic więcej.”

Mateusz Skiba

„Dziś wszystko staje się globalne. Glo-
balny stał się przepływ kapitału, glo-
balna stała się informacja, globalne 
są problemy związane z ochroną śro-
dowiska. Państwo narodowe w swo-
jej dotychczasowej postaci nie potrafi 
zapanować nad tym, co nie mieści się 
w jego granicach. Może więc państwo 
jest za słabe? Może jego formuła już 
się zdezaktualizowała? Angażując się 
w struktury integracji ponadnarodowej 
państwo ma szansę odzyskać część 
utraconych wpływów, jednak kosztem 
suwerenności.”

„Uważam, że Polska nie poradzi sobie 
sama w zglobalizowanym świecie. Im 
bardziej się on globalizuje (albo – im 
bardziej my – ludzie przyczyniamy się 
do globalizacji), tym bardziej musimy 
liczyć się z utratą suwerenności. Moim 
zdaniem nie można dokładnie wskazać 
granicy suwerenności państwowej. Są-
dzę, że ta granica jest płynna, czyli jej 
de facto nie ma. Im więcej kwestii ma 
wymiar globalny, tym więcej tematów 
podlega negocjacjom przy europej-
skim (ale też i globalnym) stole i tym 
są one są trudniejsze. Ale uważam, że 
należy przy nim usiąść i negocjować. 
Tylko wszystkie państwa muszą NA-
PRAWDĘ chcieć rozmawiać i wyjść z 
założenia, że aby wszyscy zrobili krok 
w przód, to niektórzy muszą zrobić kro-
czek w tył.”

Iga Kamocka

„Skończyła się era wizjonerów, ojców Europy, zaczęła się era zawo-
dowych polityków, których głównym celem jest wygranie kolejnych 
wyborów. W tak wąskiej perspektywie trudne jest planowanie długo-
okresowej strategii dla własnej partii politycznej, a tym bardziej wizji 
dla Europy. Odnoszę wrażenie, że w statku Europa każdy ma ambicje 
być kapitanem, każdy chce trzymać ster a to prowadzi do jednego, że 
kręcimy się w kółko.”

„Jedynym ratunkiem jest wyznaczenie jednego celu i wspólne dążenie 
do niego. Wiadomo – nie będzie łatwo. Fale kryzysu mocno kołyszą 
statkiem, ale głęboką wierzę, że tylko razem jesteśmy w stanie je po-
konać. Tylko Europa zjednoczona jest w stanie wyjść z tego sztormu 
historii zwycięsko.”

„Jeśli chcemy płynąc w jednym kierunku, dużo lepiej będzie sterować 
tym statkiem wspólnie, mniej się zmęczymy i szybciej dopłyniemy do 
celu podróży. Uważam, że spór o to, czy ten statek ma pływać pod flagą 
federacji czy konfederacji, jest istotny, jednak dla mnie najważniejsza 
jest zmiana postaw liderów europejskich. Muszą zdawać sobie sprawę, 
że płynąc w pojedynkę na małych stateczkach swoich państw są bez-
bronni na oceanie globalizacji, że w starciu z supertankowcami takimi 
jak Chiny czy Indie, nie mają szans.”

Martyna Szostek

„Istotne są (…) reformy, progi, rozporzą-
dzenia, ale by wszystko razem dobrze 
współgrało, ważna jest nasza wewnętrz-
na akceptacja, zrozumienie i poparcie. 
Nasza, czyli ludzi, którzy chcą by żyło im 
się lepiej nie tylko osobiście, ale w per-
spektywie całego kraju, (…) w skali całej 
zjednoczonej Europy.”

Magda Dawidziuk
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Mija blisko rok od katastrofy, która 
nawiedziła Japonię. 11 marca 2011 

roku potężne trzęsienie ziemi u wybrze-
ży wyspy Honsiu wywołało ogromne, 
ponad dziesięciometrowe fale tsunami, 
które dokonały spustoszenia po wschod-
niej stronie japońskiej wyspy. Do dziś 
dobrze pamiętamy nagrania ukazujące 
domy porywane przez fale niczym pudeł-
ka zapałek…

To jednak nie samo trzęsienie ziemi, 
tsunami i skala zniszczeń najbardziej po-
ruszyły światową opinię publiczną. Para-
doksalnie, najwięcej komentarzy i reakcji 
międzynarodowych wzbudziła awaria, do 
której w wyniku katastrofy naturalnej do-
szło w japońskiej elektrowni Fukushima.

W wyniku zniszczeń dokonanych 
przez kataklizm, a także następujących 
po sobie awarii, w japońskiej elektrowni 
doszło do stopienia rdzeni, a także emisji 
substancji promieniotwórczych do środo-
wiska (woda, która służyła do chłodzenia 
reaktorów, została skażona i przedosta-
ła się na zewnątrz zbiorników). Seria 
wypadków w elektrowni atomowej Fu-
kushima otworzyła dyskusję na temat 
przyszłości atomu w Japonii, a następnie 
na całym świecie. Jej echo szczególnie 
mocno słyszalne było w Europie.

Europa bez atomu?

Reakcje w Europie były bardzo szybkie, 
a przekaz medialny niezwykle jasny. 
Przeważał pogląd, iż Europa siedzi na 
tykającej „bombie atom owej”, a jedynym 
ratunkiem przed owym „śmiertelnym za-
grożeniem” jest absolutna rezygnacja 
z energii atomowej. W obliczu „atomo-
wej histerii” nie miał znaczenia fakt, że 
japońska elektrownia była jedną z bar-
dziej przestarzałych na wyspie oraz to, 
że kluczowe znaczenie dla nieszczę-
śliwego splotu zdarzeń miało powsta-
nie tsunami (co w Europie, szczególnie 
w takich rozmiarach, jest absolutnie nie-
możliwe). Nasz kontynent zalewało już 
inne tsunami – tsunami medialnej kreacji 
zagrożenia.

W zaistniałej atmosferze, umiejętnie 
podsycanej przez organizacje ekolo-
giczne i krajowe frakcje Partii Zielonych, 
w wielu państwach Europy społeczeń-
stwa zaczęły wywierać silną presję na 
elitę rządzącą, aby podjęte zostały dzia-
łania, których skutkiem miałoby być odej-
ście od energetyki jądrowej. Nad Euro-
pą zaczęła krążyć idea „kontynentu bez 
atomu”.

Sam pomysł nie był nowy (organi-
zacje ekologiczne apelują o to od lat), 
jednak skala protestów przeciwników 
energii atomowej w Europie oraz medial-
na i społeczna atmosfera wokół tematu, 

stanowiły bez wątpienia dodatkowy bo-
dziec dla niektórych rządów do przyśpie-
szenia prac nad projektami odejścia od 
energii atomowej, upublicznienia daleko-
siężnych strategii energetycznych opar-
tych na alternatywnych źródłach energii, 
a przynajmniej do dystansowania się od 
wspierania tego sektora energetyki.

Bezpośrednio po katastrofie w Fu-
kushimie Niemcy zamknęły 7 ze swoich 
17 elektrowni atomowych, a także ogło-
siły plan wygaszenia wszystkich swoich 
reaktorów atomowych do roku 2022. 
Analogiczna decyzja podjęta została 
w Szwajcarii. Choć obecnie istniejące 
w tym kraju elektrownie (5 reaktorów) 
wytwarzają blisko 40% produkowanej 
energii, zadecydowano, iż do 2034 roku 
Szwajcaria całkowicie zakończy produk-
cję energii atomowej. Podobną strategię 
widać od lat także w Hiszpanii, gdzie 
choć nie wygasza się zbudowanych już  
elektrowni, zaprzestano prac nad pro-
jektowaniem nowych, a także wszelkich 
inwestycji w rozwój technologii jądro-
wej. Istniejące reaktory mają być wyga-
szane zgodnie z przyjętym przez rząd 
harmonogramem.

Kiedy Niemcy, tak ważny członek 
G8, państwo będące światową potęgą 
gospodarczą, podejmuje decyzję o odej-
ściu od energii atomowej, kiedy dodatko-
wo identyczną strategię obiera państwo 
tak technologicznie rozwinięte jak Szwaj-
caria, wydawać by się mogło, iż zosta-
je wyznaczony kierunek dla wszystkich 
państw Europy. Że technologia jądrowa 
jest w Europie skazana na ostatecz-
ną porażkę. Nic bardziej mylnego! Aby 
w pełni ocenić realność pomysłu porzu-
cenia przez Europę energii atomowej 
należy brać pod uwagę specyfikę syste-
mu energetycznego Europy Środkowej, 
a także niezwykły rozwój technologii ją-
drowej w niektórych państwach Europy 
Zachodniej.

Hipotetyczne zakazanie produkcji 
energii jądrowej przez Unię Europej-
ską (do którego nawoływały środowiska 
ekologiczne) byłoby nie tyko nieracjo-
nalne, ale z pewnością spotkałoby się 
również ze zdecydowanym sprzeciwem 
państw Europy Środkowej i Wschodniej. 
Dla takich państw jak Polska, Czechy, 
Litwa – energia atomowa jest okazją 
do unowocześnienia swoich systemów 
energetycznych, zwiększenia dywer-
syfikacji źródeł pozyskiwania energii, 
a także praktycznie jedynym sposobem 
na sprostanie wyśrubowanym normom 
UE dotyczącym emisji CO2. Jak wyli-
czyli niemieccy specjaliści, aby wypeł-
nić zakładany plan porzucenia energii 
atomowej do 2022 roku, niemieckie go-
spodarstwa domowe przez najbliższe 10 
lat będą musiały ponosić koszty rzędu 2 
bilionów euro rocznie. Nie trzeba chyba 
dodawać, iż koszty transformacji znacz-
nie bardziej przestarzałych systemów 
energetycznych wschodnich sąsiadów 
Niemiec byłyby wielokrotnie wyższe. To 
wykończyło by nie tylko przeciętne bu-
dżety gospodarstw domowych, ale za-
pewne stanowiłoby również ciężar nie 
do uniesienia dla budżetów  centralnych 
tych państw.

Co warto jednak podkreślić, w przy-
padku próby przeforsowania przez UE 
zakazu produkcji energii w elektrowniach 
atomowych, swoje weto z pewnością 
zgłosiłaby także Francja i Wielka Bry-
tania, ponieważ systemy energetyczne 
tych krajów w największym stopniu opie-
rają się właśnie na energii jądrowej (we 
Francji 80% energii pochodzi z elektrow-
ni atomowych). Nie da się także zignoro-
wać faktu, iż państwa te – wyspecjalizo-
wane w wysokiej technologii związanej 
z produkcją energii atomowej, sprzeda-
jące swoje projekty i licencje na całym 
świecie, są żywo zainteresowane dal-
szym rozwojem tego sektora przemysłu
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Lekcja z Fukushimy

Akcja przeciw energii atomowej 
zorganizowana w PE przez partię 
Zielonych
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Z atomem ale bezpieczni?

Komisja Europejska – dystansując się od 
medialnej wrzawy i kierując się zdecydo-
wanie bardziej racjonalnym podejściem, 
zdecydowała się podjąć pracę nad tema-
tem elektrowni atomowych od zupełnie 
innej strony.

Mało kto ma świadomość, że choć 
Unia Europejska posiada wspólnotową 
regulację dotyczącą norm długości i gru-
bości bananów, nie wypracowała dotąd 
jednorodnych norm bezpieczeństwa do-
tyczących elektrowni atomowych. O ile 
fakt, iż państwa Unii Europejskiej mogą 
samodzielnie podjąć decyzję, czy chcą 
produkować energię jądrową nie budzi 
żadnego sprzeciwu, to świadomość, że 
każde z państw autonomicznie wyzna-
cza sobie standardy bezpieczeństwa, 
procedury kryzysowe i decyduje o stra-
tegii ochrony obiektów jądrowych jest już 
zdecydowanie trudniejszy do zaakcep-
towania. Szczególnie kiedy zastanowi-
my się, jak niewielkie odległości dzielą 
elektrownie atomowe od siebie, a tak-
że od granic sąsiednich państw (choć 
Polska nie posiada żadnej elektrowni 
atomowej, w odległości do ok. 310 km 
od granic państwa położonych jest 9 
czynnych elektrowni jądrowych). Skutki 
awarii reaktora w którymkolwiek miejscu 
w Europie byłyby odczuwalne na całym 
kontynencie.

Wydaje się, że podejmując dyskusję 
na temat potrzeby stworzenia wspól-
nych regulacji dotyczących elektrowni 
jądrowych, Komisja Europejska po raz 
kolejny wykorzystała społeczne nastroje 
do uregulowania sprawy, która jest re-
alnym, a nie wymyślonym problemem. 
Aby uspokoić opinię publiczną, a także 
zebrać materiał konieczny do rozpoczę-
cia prac nad wspólnotowymi regulacjami 
w tym obszarze, KE ogłosiła plan prze-
prowadzenia testów odpornościowych 
143 europejskich elektrowni atomowych, 
nad którymi nadzór objęli zewnętrzni 
specjaliści. 

Niestety, projekt propagowany przez 
Komisję Europejską już na starcie czę-
ściowo skompromitowały doniesienia 
luksemburskiej gazety La Voix, która 
pod koniec maja 2011 roku ujawniła, że 
osoby przeprowadzające audyt uzyska-
ły mandat wyłącznie do kontrolowania 
bezpieczeństwa elektrowni na wypadek 
katastrof naturalnych (trzęsienia ziemi, 
powodzi itp.) oraz do sprawdzania od-
porności elektrowni jądrowych na „skutki 
wszelkiego rodzaju wypadków spowodo-
wanych przez człowieka lub siły natury”. 
Jak można zauważyć, do żadnego z wy-
mienionych kryteriów nie sposób zaliczyć 
ataków terrorystycznych. Warto dodać, 

że stało się tak wyłącznie w wyniku naci-
sków Londynu, Pragi i Paryża, które pod-
kreślały, że bezpieczeństwo wobec ata-
ków terrorystycznych leży w gestii władz 
państwowych odpowiedzialnych za bez-
pieczeństwo, a nie Komisji Europejskiej.

Z drugiej strony warto odnotować 
także sukces Komisji Europejskiej. 
Choć nie udało się uzyskać kompromisu 
w sprawie obligatoryjności przeprowa-
dzenia testów odpornościowych wśród 
państw Unii, wszystkie państwa człon-
kowskie przystąpiły do projektu. Co zaś 
wydaje się jeszcze ważniejsze, udało się 
także uzyskać zgodę krajów sąsiedzkich 
m.in. Rosji, Białorusi, Ukrainy i Turcji na 
przeprowadzenie testów również na ich 
terenie. Znacznie poprawiło to atmosferę 
wokół przedsięwzięcia.

Zgodnie z harmonogramem przy-
jętym przez Komisję Europejską, pro-
gram ruszył 1 czerwca 2011 roku, a jego 
ostateczne wyniki poznamy w czerwcu 
bieżącego roku. Częściowe wyniki prac 
zostały upublicznione pod koniec  roku 
2011. Co wiemy dziś, rok po katastrofie 
w Fukushimie, o atomowym bezpieczeń-
stwie Europy?

Sędziowie we własnej sprawie?

Na razie wiemy stosunkowo niewiele. 
Jak raportuje KE przeprowadzone zosta-
ły testy wytrzymałościowe na wypadek 
m.in. tsunami i powodzi, została spraw-
dzona sprawność systemów chłodzenia 
oraz awaryjnego zasilania elektrowni. 
Unijne testy badają także wytrzymałość 
elektrowni na błędy ludzkie, katastro-
fy lotnicze, pożary lasów oraz wypadki 
transportowe (np. wybuch tankowca 
w pobliżu elektrowni). Wydaje się więc, 
że pomimo tego, iż końcowy raport nie 
będzie zawierał wskazówek dotyczących 
zagrożeń terrorystycznych, ma szansę 
stanowić bardzo ważne opracowanie, 
przyczyniające się do podniesienia ogól-
nego bezpieczeństwa elektrowni ato-
mowych w Europie. Co niezwykle waż-
ne, wszystkie rezultaty testów mają być 
upublicznione.

Z drugiej strony (na co uwagę zwra-
cała choćby organizacja Greenpeace 
komentując pierwsze publikacje KE), 
istnieją uzasadnione obawy co do peł-
nego obiektywizmu raportu. Komisja 
Europejska przyjęła bowiem metodę 
tzw. peer review, zgodnie z którą rapor-
ty krajowe dotyczące elektrowni atomo-
wych przeglądać będzie zespół 7 eks-
pertów z innych krajów Unii i dopiero 
w wypadku wątpliwości co do zgodności 
zawartych w raporcie informacji ze sta-
nem rzeczywistym zarządzana będzie 
kontrola w samej elektrowni. Taka meto-
da ma szansę sprawdzić się, jeśli pań-

stwa członkowskie (krajowi regulatorzy 
i operatorzy elektrowni) podejdą z dużą 
odpowiedzialnością do przygotowania 
raportu. Jak pokazują informacje upu-
blicznione pod koniec 2011 roku, niestety 
tak się nie dzieje.

Jak trafnie punktuje organizacja 
Greenpeace, Czechy dostarczyły raport 
dotyczący swoich sześciu reaktorów na 
siedmiu stronach, podczas gdy Słowenia 
przygotowała 177 stron o jednym reak-
torze. Za wysoki profesjonalizm i rygory-
styczne podejście chwalona jest Francja, 
najbardziej krytykowane zaś są Czechy, 
Wielka Brytania i Szwecja. Trzeba jed-
nak pamiętać, iż to właśnie Francji naj-
bardziej zależy zarówno na uspokojeniu 
opinii publicznej w kraju, jak i w Europie, 
a także na przyjęciu możliwie najbar-
dziej wyśrubowanych standardów, gdyż 
w procesie dostosowawczym to właśnie 
francuskie firmy mają największą szansę 
na uzyskaniu lukratywnych kontraktów.

Europejczyk mądry po szkodzie?

Komisja Europejska starając się tono-
wać nastroje wokół projektu zapewniała, 
że dokumenty, które wzbudziły wątpli-
wości ekologów, to wyłącznie rezultaty 
wstępnej oceny sytuacji. Wszystkie braki 
zostaną uzupełnione, a wątpliwości wy-
jaśnione poprzez bezpośrednie kontrole. 
Z ostateczną oceną rezultatów przed-
sięwzięcia należy więc poczekać do 
czerwca.

Jeśli KE rzeczywiście rzetelnie we-
ryfikować będzie informacje przesłane 
przez państwa, a także zadba o pra-
widłową metodologię przygotowania 
raportu, końcowy dokument może sta-
nowić ogromną bazę wiedzy na temat 
obecnego stanu ochrony europejskich 
elektrowni atomowych i może stać się 
okazją do ujednolicenia procedur i stan-
dardów bezpieczeństwa. Uwspólnoto-
wienie przepisów w tym obszarze byłoby 
wielkim sukcesem Komisji Europejskiej 
i realnie podniosłoby bezpieczeństwo na 
naszym kontynencie.

Jeśli jednak raport zostanie źle przy-
gotowany, albo jego wyniki zostaną zi-
gnorowane przez państwa członkowskie, 
jedyną wymierną pamiątką po dyskusji 
na temat energetyki jądrowej pozosta-
ną wspomnienia medialnej histerii wokół 
atomu i pustych, odrealnionych dyskusji 
na temat przyszłości bez energii atomo-
wej. Spełnienie się pesymistycznego 
scenariusza byłoby dowodem na to, że 
nie wyciągnęliśmy żadnych konstruktyw-
nych wniosków z tragicznej japońskiej 
lekcji.

Adam Leśniewicz
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Książka Schumachera została opubli-
kowana w 1973 roku. Co ciekawe, 

lata 70. i 80. XX wieku to okres, kiedy 
na świecie zaczął odwracać się zapo-
czątkowany po II wojnie światowej trend  
związany z gwałtownym wzrostem licz-
by, lecz przede wszystkim rozmiarów 
firm. Wyniki badania Davida Bircha nad 
tworzeniem miejsc pracy w gospodar-
ce amerykańskiej z 1981 roku wyraźnie 
wskazywały, iż najwięcej nowych miejsc 
pracy powstaje w małych firmach (w USA 
– poniżej 500 pracowników). Co więcej, 
zatrudnienie rośnie zwłaszcza w sekto-
rze produkcyjnym. Zmiany te tłumaczono 
postępem technologicznym, globalizacją 
(co oznaczało jednocześnie uwzględnie-
nie specyfiki rynków lokalnych – patrz 
– WieśMac), odchodzeniem przez kon-
sumentów od produktów wytwarzanych 
masowo, deregulacją i kulturą sprzy-
jającą innowacji. Często za przykład 
właściwego odczytania „znaków czasu” 
podaje się Wielką i Brytanię Margaret 
Thatcher oraz Stany Zjednoczone za 
rządów Ronalda Reagana, dzięki którym 
obie gospodarki weszły w okres rozwoju 
gospodarczego. Jednak najważniejsza 
zmiana polegała na odejściu przez część 
ekonomistów (m.in. Schumachera) od 
wiary w prawo korzyści skali i (w istocie 
statycznej) równowagi ogólnej, gdzie 
rola przedsiębiorcy sprowadza się do 
dostosowania swojej działalności do me-
chanizmu rynkowego. Profesor Tomasz 
Gruszecki  porównał położenie tego typu 
firmy do „czarnej skrzynki” – na zacho-
wanie się przedsiębiorstwa (zarówno 
u neoklasyków, jak i keynesistów) nie ma 
wpływu jego wewnętrzna struktura i dzia-
łające mechanizmy.   

Fakty i mity 

Rzeczywistość jednak różni się od kla-
sycznych modeli. Według raportu przy-
gotowanego przez Unię Europejską SME 
Performance Review, 99,8% wszystkich 
firm w UE w 2010 roku należało do sek-
tora mikro, małych lub średnich przedsię-
biorstw (patrz Tabela). W sektorze MŚP 
(małych i średnich przedsiębiorstw) znaj-
dowało zatrudnienie ok. 2/3 wszystkich 
pracowników, chociaż jego udział w two-
rzeniu wartości dodanej brutto (gross va-

lue added) wynosił już „tylko” 58,4%. Pol-
skie dane są niemal identyczne, zwraca 
jednak uwagę większy procent mikro 
firm (96,1% wobec 92,1% średniej unij-
nej) i zatrudnienie w tej kategorii przed-
siębiorstw (38,1% wobec 29,8% średniej 
w UE). Przeciętna unijna i polska mikro 
oraz mała firma składa się z trzech pra-
cowników, z kolei średnia firma to w UE 
to 91 pracowników, zaś w Polsce już 189. 
W stosunku do unijnej średniej (30,6%, 
) relatywnie więcej polskich firm działa 
w handlu (37,7%), a mniej w usługach 
(35,4% wobec 44,3% w UE), ok. 15% 
polskich i unijnych firm w budownictwie, 
a 11% w przemyśle. Wszystkie te liczby 
wskazują na ogromne znacznie sektora 
MŚP. Nie zawsze znajduje to jednak od-
zwierciedlenia w polityce gospodarczej.

Tabela. Definicja MŚP od 2005 roku.
Kategoria
przedsię-
biorstw

Liczba pra-
cowników

Obrót 
roczny 
netto

Suma 
bilansowa

Średnie < 250 ≤ 50 mln € ≤ 43 mln 
€

Małe < 50 ≤ 10 mln € ≤ 10 mln 
€

Mikro < 10 ≤ 2 mln € ≤ 2 mln €
 

Źródło: Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36-41.

Powstanie nowej firmy i jej prowa-
dzenie zawsze wiąże się ze spełnianiem 
określonych wymogów prawnych, które 
mogą w znaczny sposób wpływać na 
jej przetrwanie. W rankingu Doing Bu-
siness 2011-2012 Banku Światowego, 
który mierzy krajowe regulacje i warunki 
prowadzenia działalności gospodarczej 
dla nowych firm, najlepsze otoczenie 
prawno-gospodarcze znajduje się w Da-
nii (5 miejsce), Wielkiej Brytanii (7), Ir-
landii (10), Finlandii (11), Szwecji (14) 
oraz Niemczech (19). Najgorsze z kolei 
w Grecji (100), Włoszech (87) i Rumunii 
(72). Polska zajmuje 62. miejsce. Tak 
niską pozycję naszego kraju, poza nie-
przyjaznym otoczeniem regulacyjnym, 
można tłumaczyć ogromnymi kosztami 

pracy, przez co 29% naszego PKB po-
wstaje w szarej strefie. Wszystkie kraje 
UE wypadają gorzej od Stanów Zjedno-
czonych (4 miejsce), ale niektóre lepiej 
od Japonii (20 miejsce). Najlepsze wa-
runki dla prowadzenia biznesu są w Sin-
gapurze, Hong Kongu i Nowej Zelandii. 

To, co charakteryzuje współczesne 
wysokorozwinięte gospodarki, to wyko-
rzystanie w dużym stopniu wiedzy i infor-
macji w działalności gospodarczej. Wie-
dza, obok pracy, kapitału i technologii 
uważana jest za czwarty czynnik produk-
cji. Według raportu Komisji Europejskiej 
Innovation Europe 2011, wysoki wskaźnik 
badań i innowacji cechuje kraje skandy-
nawskie – począwszy od ilości publikacji 
naukowców w renomowanych pismach, 
przez działalność badawczo-rozwojową 
sektora biznesu i liczbę wydawanych pa-
tentów, po eksport produktów high-tech 
oraz usług opartych na wiedzy. Szwecja, 
Dania i Finlandia są zatem liderami inno-
wacji w Europie, lecz na świecie wyprze-
dzają je Stany Zjednoczone, Korea i Ja-
ponia. Co prawda kosztowna działalność 
badawczo-rozwojowa, ze względu na 
korzyści skali i duże ryzyko, w niewielkim 
stopniu dotyczy małych firm,  jednak za-
wsze należy brać pod uwagę specyfikę 
sektora, gdyż np. w handlu innowacje 
są możliwe małym nakładem kosztów. 
Nie należy również lekceważyć faktu, iż 
w małej firmie pracownik lepiej rozumie 
jej funkcjonowanie, przez co łatwiej jest 
wprowadzać zmiany, a koszty zarządza-
nia personelem są niższe.  

Współpraca dużych i małych firm

Mając na uwadze powyższą zależność, 
duże firmy od wielu lat w ramach „odchu-
dzania” swoich struktur powierzają część 
zadań mniejszym jednostkom. Może to 
przybrać formę doraźnego podwykonaw-
stwa (np. w budownictwie), outsourcingu 
(w obszarze zarządzania) lub franczyzy. 
Małym firmom zwłaszcza w czasie kry-
zysu zależy na stabilnych kontraktach 
z większymi podmiotami i vice versa. 
Jednak również w tym aspekcie istotną 
rolę odgrywa sektor, w jakim firma działa. 
W branżach uznawanych za strategicz-
ne, jak np. energetyka, zbrojenia czy 
lotnictwo cywilne, widoczne są raczej 

Małe jest Piękne

Taki tytuł nosi książka Ernsta Friedricha Schumachera, an-
gielskiego ekonomisty niemieckiego pochodzenia. Autor 
krytykuje w  niej kapitalizm oparty na masowej produkcji, 
niszczeniu środowiska naturalnego i rozwarstwieniu społecz-
nym. W zamian proponuje m.in. powrót do małej przedsię-
biorczości i zrównoważony rozwój. Czy rzeczywiście poświę-
cenie większej uwagi małym firmom nie jest  jedną z recept 
na obecny kryzys?
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tendencje do zachowania zintegrowanej 
pionowo struktury, ale nie jest to reguła. 
Coraz większe znaczenie przypisuje się 
bowiem wytwarzaniu energii na pozio-
mie lokalnym (energetyka rozproszona), 
dzięki wykorzystaniu energii odnawialnej 
oraz inteligentnych systemów. Produkcja 
Boeinga czy Airbusa opiera się na pod-
wykonawstwie setek małych firm, gdzie 
dochodzi do dyfuzji know-how, a sama 
działalność dużych linii lotniczych jest sil-
nie związana ze współpracą z agencjami 
turystycznymi. 

Komplementarność może również 
dotyczyć samego sektora MŚP, np. 
w klastrach sieciowych. Dobrym przy-
kładem są północne Włochy, gdzie w ra-
mach różnych konsorcjów poszczególne 
firmy wykonują kolejne elementy proce-
su produkcyjnego, np. w regionie Emilia 
Romania, słynącym z produkcji mebli 
czy w Górnej Adydze, gdzie firma Benet-
ton całkowicie zleca produkcję marko-
wych ubrań specjalnie dobranym małym 
podwykonawcom. Również firma Fiat, 
chociaż jest dużym przedsiębiorstwem 
produkcyjnym, korzysta z sieci małych 
podwykonawców. W ten sposób docho-
dzi do zjawiska, które w klasycznych 
teoriach ekonomicznych nie powinno 
mieć miejsca – połączenia konkurencji 
i solidarności. 

Polityka UE wobec MŚP

Unia Europejska już od wielu lat zdaje 
się dostrzegać potrzeby sektora MŚP. 
W 1986 roku powstał niezależny ze-
spół zadaniowy ds. MŚP oraz „Program 
działania na rzecz małych i średnich 
przedsiębiorstw”. Jedną ze swobód we-
wnętrznego rynku jest swoboda przed-
siębiorczości. Z kolei w celu realizacji  
Strategii Lizbońskiej, szefowie państw 
UE przyjęli w czerwcu 2000 roku Euro-
pejską Kartę Małych Przedsiębiorstw, 
która składała się z 10 priorytetów polityki 
UE wobec tego sektora. W 2008 roku za-
stąpiła ją Karta Małych Przedsiębiorstw 
(Small Business Act), której naczelna 
zasada- „MŚP przede wszystkim”, po-
nownie ma być realizowana za pomocą 
10 priorytetów. W praktyce chodzi m.in. 
o ułatwienie zakładania małych firm (do 
3 dni, koszt do 100 euro), uproszcze-
nie procedur administracyjnych (zasada 
„jednego okienka”), ułatwienie dostępu 
do finansowania dzięki gwarancjom dla 
pożyczek dla MŚP i funduszom unijnym 
oraz wsparcie ekspansji europejskich 
MŚP na rynki trzecie (powstał np. ośro-
dek dla MŚP w Chinach). Wydaje się jed-
nak, że kluczowym osiągnięciem byłoby 
przyjęcie rozporządzenia w sprawie sta-
tutu europejskiej spółki prywatnej. Dzięki 
temu powstałaby jednolita forma prawna 
dla podmiotu prowadzącego działalność 
gospodarczą w którymkolwiek kraju Unii. 

Poza tym, warte docenienia są próby 
zmniejszenia stawek VAT oraz harmoni-
zacji zasad dotyczących faktur VAT czy 
ułatwienie dostępu do zamówień publicz-
nych (m.in. przyjęto dyrektywę 2009/81/
WE liberalizującą procedury zamówień 
w sektorze zbrojeniowym). Zupełnie 
nowym podejściem w polityce wobec 
MŚP jest inicjatywa KE polegająca na 
ograniczeniu stosowania prawa unijnego 
wobec mikro firm, m.in. poprzez częścio-
we wyłączenia tych podmiotów (spod 
przepisów dotyczących głównie dużych 
przedsiębiorstw), wydłużone okresy 
przejściowe lub wyłączenia czasowe. 
W skrócie jest to zatem mechanizm po-
dobny do pomocy de minimis, lecz w ob-
szarze regulacji.

Działania na płaszczyźnie politycznej 
uzupełnia finansowanie w ramach fun-
duszy strukturalnych (w Polsce głównie 
Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka, np. działanie 8.1. i PO Ka-
pitał Ludzki, działanie 6.2. oraz  Regio-
nalne Programy Operacyjne), Programu 
Ramowego na rzecz Konkurencyjności 
i Innowacji i 7. Programu Ramowego. 
Ciekawym rozwiązaniem jest inicjaty-
wa JEREMIE (Joint European Resour-
ces from Micro to Medium Enterprises), 
która polega na przeznaczeniu części 
środków z funduszy strukturalnych na 
rzecz funduszu poręczeniowego, który 
gromadząc dodatkowo środki z sektora 
prywatnego oraz EBI przekazuje je za 
pośrednictwem banków, funduszy po-
życzkowych itp. małym firmom w formie 
kredytów, pożyczek, poręczeń lub instru-
mentów kapitałowych. Niebagatelną rolę 
odgrywa również wielość ofert szkolenio-
wych dla pracowników przedsiębiorstw, 
co pozwala zwiększyć ich mobilność na 
rynku pracy. Z drugiej strony, niemal 2/3 
potrzeb inwestycyjnych MŚP pokrywają 
z własnych środków (patrz: Wykres).

 

MŚP poza własnymi środkami korzy-
stają najczęściej z kredytów i pożyczek 
i jest to wyraźna przewaga w porówna-
niu do dużych firm, które w ten sposób 
zaspokajają tylko 10% swoich potrzeb 
inwestycyjnych. Co ciekawe, w trudnym 
2009 roku mikroprzedsiębiorstwa zwięk-
szyły nakłady inwestycyjne o 17%, kiedy 
inne kategorie firm zanotowały ujemny 
przyrost nakładów, zwłaszcza duże firmy 
(o 10,2%). Przyczyn można doszukiwać 
się w tym, iż kategoria mikroprzedsię-
biorstw jest najmniej uzależniona od 
eksportu, który w wyniku kryzysu finan-
sowego odbił się na popycie w krajach 
zachodniej Europy. Ponad 2/3 firm mi-
kro stanowią osoby samozatrudnione, 
prowadzące jednoosobową działalność 
gospodarczą, głównie w obszarze usług, 
opieki zdrowotnej, edukacji, branży fi-
nansowej, kulturze, rozrywce i rekreacji 
(69,8%). Odpowiadają zatem na lokalny 
popyt. Jednak dużym problemem jest ich 
produktywność – mierzona wartością do-
daną brutto generowaną przez jednego 
pracującego, stanowi około jednej trze-
ciej (31%) wyników firm w UE. 

Podtytuł książki E. F. Schumachera 
brzmi: „Spojrzenie na gospodarkę świata 
z założeniem, że człowiek coś znaczy”. 
Panuje przekonanie (zresztą nie tylko 
w naszym kraju, porównując np. stawki 
podatku CIT w krajach Europy Środko-
wej i Wschodniej), że należy przyciągnąć 
jak najwięcej dużych koncernów, które 
generują miejsca pracy. Media corocznie 
przygotowują rankingi największych pol-
skich firm oraz najbogatszych Polaków, 
często stojących na czele dużych przed-
siębiorstw. Tymczasem małymi bohate-
rami gospodarki są właśnie niewielkie, 
często najmniejsze firmy, za którymi kry-
ją się realne osoby ze swoimi pomysłami 
i umiejętnościami. 

Mateusz Skiba

Źródło: PARP, Raport 
o stanie sektora małych 

i średnich przedsiębiorstw 
w Polsce 2011, s.31. 

Wykres. Źródła 
finansowania inwestycji 

MŚP w 2009 roku.
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Demokracja w Rosji, realny plan czy pieśń przyszłości? 

To, że Rosja się zmienia jest widoczne 
nie od dziś. Co prawda partia Jedna 

Rosja  bez problemów wygrała kolejne 
wybory parlamentarne i rządy tandemu 
Putin-Miedwiediew nie zostały przeła-
mane, jednak po raz pierwszy partia ta 
nie uzyskała większości parlamentarnej. 
Co znaczące, spadło również zaufanie 
zarówno do prezydenta, jak i premiera. 
Kadencja Miedwiediewa rozczarowała 
wyborców. Na początku jawił się on jak 
człowiek nowoczesny, reformator, któ-
ry zburzy dawny porządek i wprowadzi 
Rosję i Rosjan w XXI wiek. Okazało się 
jednak, że Medwiediew wyłącznie kreuje 
się na nowoczesnego polityka – w dzia-
łaniach jest równie konserwatywny jak 
jego poprzednik.

Spada także sympatia dla Władimira 
Putnia – nie tylko nie cieszy się on ne 
grupy społeczne również nie są zado-
wolone z obecnego stanu rzeczy, ale ich 
niezadowolenie często wynika z pobu-
dek nacjonalistycznych, zwracają uwa-
gę na tłamszenie przez Kreml wartości 
narodowych.

Uogólnieniem byłoby stwierdzenie, 
że wspomniane przemiany są widoczne 
na terenie całego kraju – dotyczą one ra-
czej ludzi wykształconych, pracowników 
akademickich, studentów, mieszkańców 
dużych miast w europejskiej części Ro-
sji. Nie są czymś charakterystycznym 
dla całego społeczeństwa. Jednak zmia-
ny są coraz bardziej widoczne – ludzie 
zaczynają postrzegać demokrację jako 
wartość, o którą warto walczyć. Począt-
ków tego zjawiska można szukać kilka 
lat wstecz w tworzeniu małych prywat-
nych wspólnot mieszkaniowych, które 
w sposób demokratyczny organizowały 
swoje najbliższe otoczenie. Po wyborach 
parlamentarnych w grudniu 2011 r. oka-
zało się, że ten ruch wspierający demo-
krację jest o wiele większy niż mogliby-
śmy sądzić.

Czy naród  rosyjski budzi się do 
demokracji?

Wybory parlamentarne, które odbyły się 
w grudniu, były wyraźnym odzwiercie-
dleniem zmieniających się nastrojów Ro-
sjan. Nie obawiano się otwarcie mówić, 
że wybory  przebiegały w sposób niede-
mokratyczny, że wyniki partii Jedna Ro-
sja zostały zawyżone o jakieś 15-20%. 
Jednak wybory bezapelacyjne wygrała 
partia rządząca z wynikiem 49,5%. Jest 
to z pewnością wynik wysoki jak na stan-
dardy zachodnioeuropejskie, ale nie tak  

wysoki, jak wynik tej partii w ubiegłych 
wyborach (70%). Spadek poparcia dla 
Partii Jedna Rosja jest wyraźny, szcze-
gólnie na rzecz partii komunistycznych. 
Najbardziej zaś widoczny jest on w okrę-
gach silniej zaangażowanych politycznie, 
jak np. Kaliningrad czy Władywostok, 
gdzie partia Jedna Rosja poniosła klęskę 
na rzecz opozycji. Co z tego wynika? Po-
prawa wyników partii opozycyjnych daje 
im większą legitymizację społeczną do 
walki z Jedną Rosją. Podczas wyborów 
w grudniu 2011 r. za pośrednictwem me-
diów elektronicznych pokazano, jakich 

mechanizmów używa Jedna Rosja by 
„poprawić” swój wynik wyborczy. Robi to 
np. poprzez wywieranie nacisku na gło-
sujących zatrudnionych w administracji 
państwowej czy dyskredytację niezależ-
nych obserwatorów. 

Zmiana postawy opozycji

Obserwując zmiany zachodzące w Ro-
sji, nie sposób nie zauważyć konsolida-
cji opozycji. Nic porównywalnego nigdy 
dotąd nie miało miejsca w historii Rosji. 
Partie, które nie miałyby szans na prze-
kroczenie progu wyborczego (np. Jabło-
ko), zamiast nawoływać do głosowania 
na swoje ugrupowanie, nawołują do gło-
sowania na te partie opozycyjne, które 
mają realną szansę na przekroczenie 
progu wyborczego i mogą być alterna-
tywą dla rządów Jednej Rosji. Rosjanie 
mają dosyć stagnacji na scenie politycz-
nej. Władze straciły zdolność do efektow-
nego komunikowania się ze społeczeń-
stwem i próbują bagatelizować zmiany, 
jakie zachodzą w społeczeństwie. Spo-
łeczeństwie, które obecnie pragnie real-
nego dialogu a nie odgórnych nakazów 
i jednostronnie podejmowanych decyzji 
(jak np. ta z września 2011 r. o zamianie 
miejsc między Putinem a Miediediewem 
na stanowiskach prezydenta i premiera 
po wyborach prezydenckich w marcu 
2012 r.).

Rola Internetu w kształtowaniu się de-
mokracji w Rosji

Ze względu na szeroko zakrojoną cenzu-
rę mediów tradycyjnych, działania prze-
ciwko sprawującym władzę przeniosły 
się do Internetu, którego kontrola jest 
zdecydowanie trudniejsza. To tam ludzie 

Wybory prezydenckie w Rosji 
odbędą się 4 marca. Jest prawie 

pewne, że wygra je Władimir Pu-
tin. Pozornie nic więc na scenie 

politycznej się nie zmienia. Są to 
jednak mylne wrażenia – zmiany 
zachodzą w Rosji już od dawna, 
a ich obecność jest wyraźnie za-

uważalna od wyborów parlamen-
tarnych w grudniu 2011 r.
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Tandem Putin Miedwiediew 
lokomotywa czy hamulec 
Jednej Rosji?

Nawalny ukazuje także skalę 
mechanizmów korupcyjnych. 
Ujawnił np. fakt, że spółka 
państwowa Transnieft straciła 
4 mld dolarów na inwesty-
cjach na Dalekim  Wschodzie, 
pieniądze te wpłynęły bo-
wiem na konto powiązanych 
z Kremlem biznesmenów.
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umawiają się na manifestacje, zamiesz-
czają filmy i utwory krytykujące Put-
nia. Dobrym przykładem jest znany już 
nie tylko w Rosji przebój grupy Refbak 
„Nasz dom wariatów głosuje na Putina”. 
Jednym z największych fenomenów ro-
syjskiego Internetu jest jednak bloger 
Aleksiej Nawalny.

Na łamach swojego bloga sukcesyw-
nie demaskuje on nadużycia, których 
dopuszczają się władze rosyjskie. Opu-
blikował np. informację o tym, że premier 
Putin latał śmigłowcem pożarniczym bez 
uprawnień. Nawalny ukazuje także ska-
lę mechanizmów korupcyjnych. Ujawnił 
np. fakt, że spółka państwowa Transnieft 
straciła 4 mld dolarów na inwestycjach 
na Dalekim  Wschodzie, pieniądze te 
wpłynęły bowiem na konto powiązanych 
z Kremlem biznesmenów. To właśnie 
jego charyzma ściąga na manifestacje 
nie jak bywało dotychczas – setki, ale 
tysiące mieszkańców Moskwy i innych 
dużych miast. W czasie grudniowej de-
monstracji Nawalny został zatrzymany 
i skazany na piętnastodniowy areszt. To 
jednak nie złamało determinacji bloge-
ra – nie wyklucza on założenia własnej 
partii oraz w przyszłości startu w wybo-
rach prezydenckich. Z czego wynika tak 
wielka popularność Aleksieja Nawalne-
go? Odpowiedź jest prosta – mówi on do 
Rosjan w sposób ostry, zdecydowanie 

wytyka błędy władzy, czym idealnie trafia 
w obecne nastroje. Jednocześnie jego 
słowa nie są bez pokrycia – krytykując 
władze przedstawia przykłady naruszeń. 
Na przykład kupował on niewielkie pakie-
ty akcji spółek Gazpromu, dzięki czemu 
zyskiwał wgląd do raportów finansowych 
firmy i był w stanie wykazać wielomilio-
nowe nadużycia, jakich dopuszcza się 
spółka. Już dzisiaj jest okrzyknięty rosyj-
skim Julianem Assagem. 

Aleksiej Nawalny nie jest jedynym 
blogerem – jest ich wielu. Znany jest 
również Rust Adagamow lepiej kojarzony 
pod pseudonimem Drugoj. Przez wiele 
lat swojego życia mieszkał w Skandyna-
wii i Internet był dla niego jedynym spo-
sobem na kontakt z ojczyzną. Jego blog 
szybko stał się popularny w Runecie (ro-
syjskim odpowiedniku Internetu). Zainte-
resowały się nim władze i wciągnęły do 
tzw. prezydenckiej puli (grupy twórców, 
dziennikarzy, pisarzy i blogerów, których 
rolą jest ukazywanie wyidealizowanego 
obrazu Kremla). W odpowiedzi na oskar-
żenia o bliskie kontakty z najwyższym 
szczeblami władzy, Adagamow zerwał 
współpracę ze stroną rządową i zaczął 
działalność opozycyjną. Jest założycie-
lem Ligii Wyborców, niezależnej organi-
zacji zrzeszającej twórców kultury, którzy 
sprzeciwiają się dominacji sceny poli-
tycznej przez jedną partię.

Działalność blogerów pokazuje spe-
cyfikę protestów – nie stoją za nimi już 
wyłącznie politycy, przywódcy partii opo-
zycyjnych, ale także aktywni, „zwykli” 
Rosjanie. Ludzie są bowiem zmęczeni 
nieudolnością partii opozycyjnych, które 
nie są w stanie realnie walczyć z domi-
nacją Jednej Rosji bardziej skupiając się 
jak dotąd na własnych, wewnętrznych 
rozgrywkach. Na czele grudniowych jak 
i późniejszych demonstracji stoją przede 
wszystkim intelektualiści, pisarze, bloge-
rzy i muzycy, a ich głos sprzeciwu jest 
słyszalny jak nigdy wcześniej.

Czy zachodnioeuropejski model de-
mokracji w Rosji jest możliwy do wpro-
wadzenia? Moim zdaniem tak. Na pewno 
nie stanie się to jednak za rok czy dwa, 
lecz w procesie żmudnych i długofalo-
wych przemian. Dziś nie ma partii, która 
mogłaby stanowić realną przeciwwagę 
dla obozu rządzącego. Motorem zmian 
musi być samo społeczeństwo rosyjskie. 
Jeśli zmiany, które zostały zapoczątko-
wane protestami w grudniu 2011 r. nie 
pozostaną tylko jednorazowym zrywem, 
ale dadzą podstawę do stworzenia ruchu 
społecznego, to perspektywa demokracji 
w Rosji stanie się bardziej realna.

Martyna Szostek
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Jerzy Buzek – 
europejski VIP czy 
zwykły urzędnik?

Na początku roku, a dokładniej 17 
stycznia, skończyła się trwająca dwa 

i pół roku kadencja Jerzego Buzka jako 
Przewodniczącego Parlamentu Europej-
skiego. Kadencja ta przypadła na ciężki 
okres dla Unii. Po pierwsze – ze względu 
na kryzys gospodarczy, po drugie – ko-
nieczność ratyfikacji i wprowadzenia w 
życie Traktatu z Lizbony oraz po trzecie 
– nieprzewidziane zmiany w bliskim są-
siedztwie Europy, czyli Arabską Wiosnę. 
Jak w takich warunkach poradził sobie 
były polski premier i czy stanowisko, któ-
re zajmował, pozwoliło mu być jednym 
z najbardziej wpływowych europejskich 
polityków, którzy na co dzień kształtują 
naszą rzeczywistość? 

Wybór Jerzego Buzka na Przewod-
niczącego Parlamentu Europejskiego w 
2009 roku uważany jest za akt symbo-
liczny i jednoczący kontynent – podział 
na starych i nowych członków UE powoli 
traci na znaczeniu. Wybór Polaka na tak 
wysokie stanowisko unijne dowodzi, że 
nowi członkowie nie są ignorowani. Czy 
Jerzy Buzek  stał się tylko symbolem jed-
ności, czy miał on realny wpływ na dzia-
łania UE? Treść art. 19 Regulaminu Par-
lamentu Europejskiego nie pozostawia 
złudzeń: kompetencje Przewodniczące-
go PE to przede wszystkim kierowanie 
całością prac Parlamentu i jego organów, 
przewodniczenie obradom Parlamentu i 
zapewnienie ich sprawnego przebiegu, 
dbanie o przestrzeganie Regulaminu i 
utrzymanie porządku, a na płaszczyźnie 
kontaktów międzynarodowych repre-
zentowanie Parlamentu. I tyle. Na co w 
związku z tym nasz rodak tak właściwie 
miał wpływ?

Jerzy Buzek wykorzystywał swój 
autorytet do podejmowania działań w 
najważniejszych dla przyszłości Europy 
sprawach. W kontekście kryzysu gospo-
darczego prowadził wiele rozmów i ne-
gocjacji. Kiedy we wrześniu 2011 roku 
przyjęto pakiet 6 ustaw, które mają rady-
kalnie zwiększyć dyscyplinę budżetową 
w Unii i poprawić współpracę makroeko-
nomiczną między rządami (tzw. „sze-
ściopak”) – jak twierdzi rzecznik Jerzego 
Buzka: – dzięki  twardemu  stanowisku 
PE i przewodniczącego nie powiodły się 
próby  niektórych  krajów,  aby  rozwodnić 
pakiet.  Przewodniczący  pozostawał  w 
stałym  kontakcie  z  przewodniczącym 
Rady Europejskiej Hermanem Van Rom-
puyem i naciskał na kraje członkowskie, 

w  szczególności  Francję,  aby  przyjęte 
zostały  rozwiązania  gwarantujące więk-
szy  automatyzm  surowych  sankcji  (tzw. 
odwrócona  większość  kwalifikowana). 
Co więcej, Jerzy Buzek prowadził roz-
mowy o sposobach wyjścia z kryzysu z 
szefami Europejskiego Banku Central-
nego – Jean-Claudem Trichetem, a na-
stępnie z Mario Draghim. W momencie 
podejmowania decyzji o najostrzejszych 
oszczędnościach odwiedził też Grecję, 
gdzie przekonywał do konieczności szyb-
kich reform. Wśród bardziej formalnych 
działań znajdziemy np. zgłoszoną przez 
niego propozycję szybkiej ścieżki legisla-
cyjnej dla projektów ustaw związanych z 
przeciwdziałaniem kryzysowi. Inicjatywa 
ta została przyjęta przez Jose Manuela 
Barroso i w kwestii ustaw dotyczących 
wspólnego rynku poparli ją przywódcy w 
konkluzjach jednego ze szczytów Rady 
Europejskiej.

W Arabską Wiosnę Jerzy Buzek za-
angażował się poprzez osobiste wizyty w 
Libii, Tunezji i Egipcie (np. wizyta na pla-
cu Tharir, placu męczenników, spotkania 
ze studentami i społeczeństwem). Moc-
no wspierał historyczne zmiany w Afryce 
Północnej, przedstawiając oferty pomocy 
i wsparcia ze strony PE. 

Pochodzący z Polski przewodniczący 
nie ograniczał się jednak do  reagowania 
na sytuacje kryzysowe,  miał także swoje 
zdanie i pomysły, które realizował. Jerzy 
Buzek, jako pierwszy Przewodniczący 
PE, odwiedził wszystkich, oprócz Bia-
łorusi, unijnych wschodnich partnerów: 
Armenię, Azerbejdżan, Gruzję, Mołdawię 
i Ukrainę. (A wiadomo, że Partnerstwo 
Wschodnie jest przede wszystkim priory-
tetem polskim.) Zachęcał do budowania 
więzi z UE, podkreślając, że prawdziwe 
partnerstwo z Europą jest możliwe tylko, 
jeśli obie strony przestrzegają tych sa-
mych praw i wartości. 

Jerzy Buzek nie był zwykłym urzędni-
kiem. W styczniu tego roku podczas kon-
ferencji prasowej w Warszawie Buzek 
pytany przez dziennikarzy o sytuacje, 
które szczególnie utkwiły w jego pamięci 

mówił zarówno o trudnych, jak i wzrusza-
jących momentach w czasie mijającej 
kadencji szefa PE. Pierwszym trudnym 
momentem była dla niego konieczność 
przerwania negocjacji nad unijnym bu-
dżetem na 2011 rok, jednak szybko so-
bie z tą sytuacją poradzono. Jako drugi 
trudny moment podał enuncjacje „Sun-
day Timesa” na temat nieetycznych za-
chowań niektórych europosłów. Jednak 
sytuacja dobrze się zakończyła, ponie-
waż w ciągu 10 tygodni udało się przyjąć 
kodeks dobrych praktyk. Wśród najbar-
dziej wzruszających momentów wymie-
nił doprowadzenie pomysłu Jacka Sary-
usza-Wolskiego po prawie dwóch latach 
negocjacji do szczęśliwego końca – czyli 
nadania imienia „Solidarności 1980” 
miejscu wokół budynków Parlamentu 
Europejskiego w Brukseli. Uroczystości 
z tym związane miały miejsce 30 sierp-
nia 2011 roku.

Jerzy Buzek w pełni wykorzystywał 
swoją pozycję do realizowania własnych 
pomysłów, bądź inicjatyw związanych z 
interesami Polski. Pokazuje to m.in. jego 
inicjatywa ogłoszona wspólnie z Jacqu-
esem Delorsem w maju 2010 roku, która 
stworzyła podstawę do dokończenia bu-
dowy wspólnego rynku w sektorze ener-
gii, w tym budowę interkonektorów gazo-
wych i elektrycznych tak, aby żaden kraj 
w UE nie był samotną wyspą. Nasz były 
premier był nie mniej skuteczny podczas 
kryzysów. Jedynym dużym niepowodze-
niem, do którego sam się również przy-
znaje, jest sprawa Białorusi. Jak mówi: 
–  Problem tworzenia procesów demo-
kratycznych w tym kraju nie był jednak 
możliwy do realizacji w jego 30-miesięcz-
nej kadencji. Sytuacja na Białorusi jest 
na tyle skomplikowana, że potrzeba wie-
lu lat starań na różnych płaszczyznach: 
gospodarczej, społecznej i edukacyjnej, 
by wprowadzić tam zmiany. Proces ten 
został jednak rozpoczęty. Mimo tego 
problemu, całą kadencję Jerzego Buzka 
jako Przewodniczącego Parlamentu Eu-
ropejskiego można ocenić pozytywnie. 
Na pewno udowodnił on, że Polak może 
z sukcesem i godnością piastować naj-
wyższe stanowiska unijne.

Marzena Skubij

Nowym Przewodniczącym Parlamentu Euro-
pejskiego został przewodniczący Grupy Socja-
listycznej Martin Schulz, który będzie sprawował 
tę funkcję do połowy 2014 roku, kiedy to po 
pięcioletniej kadencji odbędą się kolejne wybory 
posłów do Parlamentu Europejskiego.

Jerzy Buzek – poseł na Sejm III kadencji 
oraz premier rządu RP w latach 1997–2001, 
od 2004 poseł do Parlamentu Europejskie-
go VI i VII kadencji, w latach 2009–2012 jego 
przewodniczący.
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Chorwacja – 28. 

państwo w Unii 

Europejskiej

To już pewne, Chorwacja będzie 
28. członkiem Unii Europejskiej. Po 
sześciu latach negocjacji w Brukse-
li podpisano traktat akcesyjny, na 
mocy którego Chorwacja przystąpi 
do Unii 1 lipca 2013 r. Wcześniej ra-
tyfikację traktatu akcesyjnego prze-
prowadzić muszą wszystkie państwa 
członkowskie. Jest to dobry moment 
aby rozważyć, czego mogą spodzie-
wać się Chorwaci po akcesji do UE. 

Przy obecnej niestabilnej sytuacji 
w UE, pojawia się wiele głosów, 

które sprzeciwiają się jej dalszemu roz-
szerzaniu. Przyjęcie tak niewielkiego 
państwa jakim jest Chorwacja (4,4 mln 
mieszkańców), spowoduje jednak duże 
zmiany w systemie instytucjonalnym 
UE – np. konieczna będzie redystrybu-
cja miejsc w Parlamencie Europejskim. 
W skład PE wejdzie 12 nowych posłów, 
a ogólna liczba jego członków zostanie 
ograniczona do 715. Wprowadzenie 
dodatkowych posłów spowoduje ode-
branie niektórym państwom aktualnej 
liczby mandatów. 

Chorwaci nie przejmując się kryzy-
sem panującym w strefie euro, powie-
dzieli „tak” akcesji do UE. W referen-
dum przeprowadzonym w styczniu tego 
roku, 66% głosujących opowiedziało 
się za przystąpieniem do UE. Jak pod-
kreślała chorwacka Minister Spraw Za-
granicznych Vesna Pusić, wynik ten był 
znacznie lepszy od oczekiwań.  Radość 
z sukcesu jest jeszcze większa z tego 
powodu, że droga Chorwacji do UE 
była wyjątkowo trudna (państwa człon-
kowskie są niechętne do dalszych roz-
szerzeń). Zbyt szybkie (zdaniem wielu 
komentatorów) przyjęcie Rumuni i Buł-
garii do UE spowodowało, że wobec 
akcesji Chorwacji państwa Unii stoso-
wały bardziej sztywną politykę. W ciągu 
sześciu lat negocjacji Chorwaci musieli 
dostosować swoje przepisy do prawa 

unijnego i wprowadzić wiele dotkliwych 
przemian. Szczególnie trudne negocja-
cje dotyczyły wymiaru sprawiedliwości 
oraz ścigania sprawców zbrodni wojen-
nych, zgodnie z zaleceniami Między-
narodowego Trybunału Karnego. Choć 
problemy w tych obszarach udało się 
rozwiązać, Chorwacja nadal ma trud-
ności z uregulowaniem kwestii doty-
czących korupcji oraz przestępczości 
zorganizowanej. Mimo zakończenia ne-
gocjacji  pozostaje więc jeszcze wiele 
do zrobienia. 

Na przystąpieniu do UE Chorwa-
cja zyska z pewnością pod względem 
gospodarczym. Warto zauważyć, że 
już teraz UE jest głównym partnerem 
handlowym Chorwacji – 99% inwestycji 
zagranicznych w Chorwacji pochodzi 
właśnie z państw członkowskich UE. 
Handel z UE rozwinął się po tym, jak 
Chorwacja uzyskała większy dostęp do 
rynku unijnego dzięki autonomicznym 
środkom handlowych i Układowi o Sta-
bilizacji i Stowarzyszeniu. 

Korzyści finansowe to jednak nie 
wszystko, czego Chorwaci mogą ocze-
kiwać od Unii. Moim zdaniem najcenniej-
szym wkładem integracji europejskiej 
w rozwój Chorwacji będzie zagwaranto-
wanie funkcjonowania w tym kraju me-
chanizmów w pełni demokratycznych, 
które wraz z postępującą integracją 
z Unią stale się rozwijają. W dalszych 
pracach nad dostosowaniem swojego 
systemu Chorwaci powinni pamiętać 
słowa Jerzego Buzka wypowiedziane 
po podpisaniu przez Chorwację traktatu 
akcesyjnego: Akcesja to nie jest koniec 
wyścigu.  To  początek  nowej  podróży, 
ale  podróży,  którą  podejmujecie  wraz 
z  przyjaciółmi.  Unia  Europejska  jest 
tym, co wszyscy z niej uczynimy.

Pomimo sceptycznego nastawienia 
wielu państw członkowskich wobec idei 
dalszego rozszerzenia UE, w Europie 
nie brakuje głosów popierających ak-

cesję kolejnych krajów. Przystąpienie 
Chorwacji  do  UE  stanie  się  nowym 
impulsem  dla  europejskiej  perspekty-
wy  państw  regionu Bałkanów Zachod-
nich – stwierdził przewodniczący Rady 
Europejskiej Herman Van Rompuy. 
Decyzja o przyjęciu tego kraju do UE 
może otworzyć drogę do Europy in-
nym krajom bałkańskim. Status państw 
kandydujących mają już Czarnogóra 
i Macedonia i Serbia. Na przyznanie 
statusu kandydata czeka Albania oraz 
Bośnia i Hercegowina. Akcesja Chor-
wacji pozwoli na stabilizację regionu 
Bałkanów Zachodnich oraz wzmocni 
poziom ich przywiązania do wspólnych 
wartości Unii Europejskiej. Duże na-
dzieje wobec regionu wyrazili po ogło-
szeniu wyniku referendum akcesyjnego 
w Chorwacji przewodniczący Barroso 
oraz przewodniczący Van Rompuy we 
wspólnym oświadczeniu: zbliżająca się 
akcesja Chorwacji wysyła jasny sygnał 
dla  całego  regionu  Europy  Południo-
wo-Wschodniej.  Jest  to  dowodem,  że 
dzięki  politycznej odwadze i ustalonym 
reformom, członkostwo w UE jest w za-
sięgu  ręki.  Pozytywny  wynik  głosowa-
nia  jest zatem dobrą wiadomością dla 
Chorwacji,  dobra  wiadomością  dla  re-
gionu i dobrą wiadomością dla Europy. 

Chorwacja pod względem geopoli-
tycznym od zawsze należała do Europy. 
Teraz, gdy stanie się formalnym człon-
kiem Unii Europejskiej, będzie mogła 
razem z obecnymi państwami człon-
kowskimi pracować nad umacnianiem 
stabilizacji gospodarczej i politycznej na 
kontynencie. Miejmy nadzieję, że roz-
szerzanie Unii o kolejne państwa bał-
kańskie pozwoli  zagwarantować pokój 
i jedność w tym regionie na następne 
dziesięciolecia.

Kinga Szyszka
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Uroczyste podpisanie traktatu akcesyjnego przez prezydenta Chorwa-
cji Ivo Josipovića i premier Jadranke Kosor.
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11 stycznia

Konferencja pt „Tomáš Sedláček: Ekonomia do-
bra i zła” zorganizowana przez członków Forum 
Europejskiego w BUWie.

ALE TO JUZ BYŁO...

31 stycznia

Spotkanie przedstawicieli Samorządu !CE 
w siedzibie Danone w celu odebrania nagrody 
specjalnej w konkursie „Działaj razem z Pra-
ca@Danone”.

15 lutego

Konwent Zarządu Studentów !CE w sprawie 
zmian wprowadzonych do Ustawy o szkolnic-
twie wyższym i nowych Krajowych Ramach 
Kształcenia.

17 lutego

Debata pod hasłem „Granice suwerenności. 
Polityka Węgier w Unii Europejskiej” zor-
ganizowana przez Forum Europejskiej przy 
współpracy z Węgierskim Instytutem Kultury.

22 lutego

Spotkanie informacyjne dla osób chętnych do 
dołączenia do zespołu redakcyjnego !Centrum 
Europa Świat. 

CO NAS CZEKA?

22 marca

Połowinki !CE, UKKNJA, KKNJN, UKKNJF, In-
stytutu Archeologii i Wydziału Historycznego 
w klubie 1500m2.  

29 marca

Spotkanie z przedstawicielami Biura Karier 
poświęcone rynkowi pracy i CV oraz kari-
erze w Unii Europejskiej. Dodatkowo będzie 
możliwość zapoznania się z ofertami, na które 
mogą aplikować studenci i absolwenci m.in. 
europeistyki.

20 kwietnia 

VI Ogólnopolska Konferencja Studentów Cen-
trum Europejskiego UW pt: „Wielki Kryzys 2.0, 
czy stoimy na krawędzi?”.

Polecamy również wciąż trwa-
jące wykłady otwarte dla ma-
turzystów przygotowane przez 

kadrę dydaktyczną Centrum 
Europejskiego, szczegóły na 

stronie http://www.ce.uw.edu.
pl/ w zakładce „rekrutacja”.

Konkurs Danone + „!CE in action..’’ = niesamowita przygoda i specjalna 
nagroda 

Samorząd !CE za swój projekt w konkursie „Działaj razem z Praca@Danone” oraz 
rozreklamowanie go na Facebooku otrzymał nagrodę specjalną. Konkurs pole-
gał na nakręceniu krótkiego filmiku o działalności studenckiej i ukazaniu w nim 
naszego entuzjazmu, pasji i kreatywności (konkursowy filmik, jak i inne powstałe 
podczas pracy nagrania, można znaleźć na portalu youtube wpisując: CentrumEu-
ropejskieTV). Przedstawiciele Samorządu !CE 31 stycznia 2012 r.  wzięli udział 
w spotkaniu zorganizowanym w biurze Danone, na którym  odbyło się wręczenie 
nagród za najlepsze konkursowe filmy. Spotkanie było doskonałą szansą na po-
znanie innych wyróżnionych zespołów z całej Polski. Przedstawione przez wszyst-
kich uczestników konkursu (organizacje studenckie, samorządy, koła naukowe) 
prezentacje dotyczące ich działalności były niezwykle ciekawe i inspirujące. Gra-
tulacje należą się wszystkim osobom bezpośrednio zaangażowanym w konkur-
sowy projekt: Anecie Kiszko, Jankowi Choińskiemu, Karolowi Stępniewskiemu, 
Mateuszowi Chlebowiczowi, Michałowi Szczepańskiemu, Piotrkowi Dybowskiemu 
i Piotrowi Zalewskiemu, zaś podziękowania – wszystkim, którzy zagłosowali na fil-
mik Samorządu Studentów !CE przyczyniając się do zdobycia nagrody specjalnej.

Konwent Zarządu Samorządu CE UW, czyli czas rozwiać wątpliwości

15 lutego 2012 r. odbył się konwent, którego celem było wyjaśnienie zmian, jakie 
wprowadzono w Ustawie o szkolnictwie wyższym i nowych Krajowych Ramach 
Kształcenia. Każdy z student Centrum Europejskiego mógł przyjść i zapytać o in-
teresujące go kwestie. Spotkanie poprowadziła przewodnicząca Samorządu !CE 
Aneta Kiszko. Wśród przybyłych znalazły się osoby z różnych  etapów studiów. 
Szczególne zainteresowanie wzbudził temat zmiany sposobu rozliczania zrealizo-
wanych przedmiotów z żetonów na punkty ECTS oraz kwestia zwiększenia liczby 
przedmiotów prowadzonych w innych językach. Po przejrzeniu otrzymanych od 
dyrekcji Centrum Europejskiego dokumentów z proponowanymi zmianami w CE, 
Zarząd Samorządu pozytywnie je zaopiniował, wyrażając w ten sposób zgodę na 
ich przyjęcie. 

Time for party

Połowinki, półmetek – jakiegokolwiek nie użyć by słowa – wiadomo, że chodzi 
o połowę przebytych studiów. Jako że kolejna sesja za nami, nadszedł czas trochę 
odreagować. W tym roku będziemy się bawić nie tylko wśród CEntrowiczów, ale 
także osób z innych wydziałów: Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczy-
cieli Języka Angielskiego, Międzywydziałowych Studiów Wschodniosłowiańskich, 
Italianistyki, Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemiec-
kiego, Instytutu Germanistyki, Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczy-
cieli Języka Francuskiego, Centrum Studiów Samorządu Terutorialnego i Rozwoju 
Lokalnego oraz całego Wydziału Historycznego (m.in. Archeologii, Biblioteko-
znawstwa, Artes Liberales, Historii i Muzykologii). Zapraszamy 22 marca do klubu 
1500m2! O jakość brzmienia zadbają: PTFM i Haters Must Die. Ponadto imprezę 
urozmaici niecodzienny pokaz, o którego szczegółach już niedługo dowiecie się 
z wydarzenia na Facebooku. Dodatkowo pojawi się wiele atrakcji i niespodzianek. 
Chcesz się przekonać co przygotowaliśmy – przyjdź! Nie zapomnij tylko zabrać 
ze sobą dobrego humoru, a my zadbamy o Twoje doznania wizualne, słuchowe 
i smakowe.

W świecie Samorządu !CE 

Materiał przygotowała 
Magda Dawidziuk
Samorząd CE UW

Zapraszamy także na 
warsztaty fotograficzne organi-

zowane przez FOTOKOŁO CE:
„Fotografia reklamowa, sztuka 
plakatu” - 16 marca o godz. 16 

w sali 04 CE
oraz

„Reportaż” - 27 kwietnia o godz. 
16 w sali 04 CE.



21

NTRUM

21

Debata Forum 
Europejskiego – analiza 
polityki reform Victora 

Orbana i ich wpływu na 
węgierską demokrację

17 lutego w jednej z sal Biblioteki Uni-
wersytetu Warszawskiego odbyła się 
kolejna debata Forum Europejskiego 
– think tanku będącego inicjatywą stu-
dentów Centrum Europejskiego UW. 
Tym razem, przy współpracy z Wę-
gierskim Instytutem Kultury, odbyła 
się dyskusja na temat polityki Węgier 
pod hasłem „Granice suwerenności”.

Zorganizowanie tej debaty zostało za-
inspirowane obecną sytuacją Węgier 
pod rządami premiera Victora Orbana. 
Wprowadzone zostały ważne reformy, 
np. zmieniono węgierską konstytucję 
(a co za tym idzie – ustrój Węgier został 
poddany znacznym modyfikacjom), ob-
niżono także wiek emerytalny sędziów 
i ograniczono uprawnienia Trybunału 
Konstytucyjnego. Te i inne zmiany wzbu-
dziły duży niepokój w Europie. W kon-
tekście tych wątpliwości warto zadać 
pytanie: czy zaproponowane reformy nie 
łamią fundamentalnych zasad demokra-
cji? Ten problem poruszyli zaproszeni 
przez Forum Europejskie eksperci, m.in. 
dr Zoltán Kovács (Sekretarz Stanu ds. 
Komunikacji Rządowej w Ministerstwie 
Sprawiedliwości i Administracji Publicz-
nej Węgier), prof. Bogdan Góralczyk 
(Centrum Europejskie, wieloletni dyplo-
mata na Węgrzech), dr Adam Bodnar 
(profesor wizytujący na Uniwersytecie 
Środkowoeuropejskim w Budapeszcie, 
Helsińska Fundacja Praw Człowieka), 
Igor Janke (Rzeczpospolita, Salon24), 
dr Zoltán Cséfalvay (Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Gospodarki Narodowej 
Węgier)  oraz Grzegorz Cydejko (dzien-
nikarz miesięcznika Forbes). 

Zaproszeni goście próbowali opowie-
dzieć na pytanie, czy i ewentualnie w ja-
kim stopniu państwa Unii Europejskiej 
mogą ingerować w wewnętrzne sprawy 
Węgier. Eksperci podzieli się w swoich 
opiniach na trzy obozy. Jeden, reprezen-
towany m.in. przez redaktora Igora Jan-

kego i dra Adama Bodnara, akcentował, 
że pojęcie suwerenności uległo dyna-
micznym przemianom i wynikają z tego 
zarówno korzyści (np. wspólny rynek) jak 
i straty (np. przekazanie części kompe-
tencji na rzecz Unii Europejskiej).

Warto przypomnieć, że wchodząc do 
Unii Europejskiej w 2004 roku, Węgrzy 
zobowiązali się do przestrzegania po-
stanowień traktatowych, w tym również 
art. 7 TUE dotyczącego przestrzegania 
zasad demokracji i rządów prawa. Go-
ście konferencji „Granice suwerenności” 
poróżnili się jednak w odpowiedziach na 
pytanie jak Unia powinna zareagować na 
załamanie traktatowych zasad. Zdaniem 
dra Adama Bodnara, każdy przypadek 
złamania art. 7 powinien podlegać sank-
cjom bez względu na to, które państwo 
i w jakiej formie dokonało naruszenia. 
Redaktor Janke był zdania, że co prawda 
mamy prawo krytykować działania rządu 
węgierskiego, jednak  zarówno Unia Eu-
ropejska jak i państwa członkowskie  nie 
powinny ograniczać autonomiczności 
jego działań.

Drugi obóz podejścia do sytuacji 
węgierskiej był reprezentowany przez 
wieloletniego ambasadora Polski na Wę-
grzech, profesora Bogdana Góralczyka. 
Jego zdaniem na Węgrzech, pod rzą-
dami Victora Orbana, ukształtował się 
system niekompatybilny z systemem 
europejskim i kryteriami kopenhaski-
mi. Jak podkreślał profesor Góralczyk: 
Węgry są w głębokim kryzysie nie  tylko 
gospodarczym,  ale  także  i  społecznym. 
Jego zdaniem to nie Unia Europejska te 
problemy wywołała, ona oraz inne orga-
nizacje międzynarodowe jedynie starają 
się odpowiedzieć na zaistniałą sytuację. 
Działań rządu Orbana, zdaniem Góral-
czyka, nie należy ani bagatelizować ani 
jednoznacznie potępiać, ponieważ są 
one swoistym sukcesem przy tak podzie-
lonej scenie politycznej Węgier. Trzeba 
jednak pamiętać, że brak porozumienia 

z europejskimi partnerami może dopro-
wadzić do tego, że Węgry nie otrzymają 
pożyczki od Międzynarodowego Fundu-
szu Walutowego i grozić im będzie sytu-
acja krajów południowej Europy. Węgry 
są w Unii Europejskiej papierkiem lak-
musowym – skuteczność działań wobec 
tego państwa będzie obrazowała, w ja-
kim stopniu UE jest zdolna do przezwy-
ciężania kryzysów w innych częściach 
Europy. 

 Trzeci obóz natomiast stanowli pre-
legenci reprezentujący rząd węgierski (dr 
Zoltán Cséfalvay i dr Zoltán Kovács), zo-
stali niejako sprowadzeni przez pozosta-
łych prelegentów do roli obrońców reform 
Victora Orbana. Podkreślali, że demo-
kracja w naszej cześci Europy jest taka 
sama jak w krajach Europy Zachodniej, 
a kontrola zewnętrzna jest niepotrzebna. 
Demokracja działa przecież w taki spo-
sób, na jaki pozwalają warunki w danym 
kraju. Reformy przeprowadzane przez 
premiera Orbana wynikają z woli narodu, 
który wybierając go na drugą kadencję 
udzielił poparcia tym zmianom. Polityka 
rządu węgierskiego jest podporządko-
wana interesom samych Węgrów, a nie 
całego świata. Zdaniem ekspertów Wę-
grzy są gotowi do dialogu z państwami 
Unii Europejskiej, ale nie zgadzają się 
na kwestionowanie suwerennych i ma-
jących legitymizację społeczną instytucji 
państwowych.

Dyskusja nie obyła się bez napięć 
pomiędzy prelegentami, co było zapew-
ne spowodowane  ogromnym poziomem 
emocji, jaki ten temat wzbudza w Euro-
pie. Cała debata byłą jednak merytorycz-
na i w ciekawy sposób przybliżyła słucha-
czom sytuację panującą na Węgrzech.

Martyna Szostek
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Sama idea OGUNów jest dobra, tylko gdyby działały one 
na zasadzie zajęć fakultatywnych. Na pewno pozwalają 
się rozwijać w obszarach poza europeistyką (w naszym 
przypadku), w zakresie zainteresowań własnych. Ja np. 
chodziłbym na więcej OGUNów na WDiNP, gdyby było 
więcej  miejsc  –  teraz  w  niektórych  przypadkach  były 
ciekawe przedmioty, ale tylko 3 miejsca... Wolałbym za-
miast obowiązkowej rywalizacji 90 godzin ogunów mieć 
90 godzin obowiązkowych lektoratów na poziomie min. 
B2, żeby łatwo 5 nie dostawać na jakichś A1/A2. Byłem 
na 1 przydatnym OGUNie u prof. Góralczyka z protokołu 
dyplomatycznego, reszta to typowe „zapchajdziury”. Eg-
zaminy z OGUNów bez taryf ulgowych są w czasie sesji 
uciążliwe. Chociaż na licencjacie udało mi się przepisać 
ocenę z prawa europejskiego u prof. Wojtaszczyka.

Krzysztof, student 5. roku 

A co o OGUNach myślą studenci?

Gdy po raz pierwszy zobaczyłam 
słowo „OGUN” w swoim spisie za-

jęć – zastanawiałam się, co się pod nim 
kryje i jaki może być cel istnienia takiego 
przedmiotu. Myślę, że wiele osób, po-
dobnie jak ja, nie może przy pierwszym 
zetknięciu się z tym wyrazem skojarzyć 
go z czymś konkretnym. Świeżo upie-
czony student nie ma więc zielonego po-
jęcia na co się tak naprawdę rejestruje 
– a  przecież  powinien to wiedzieć! Za-
pewne dlatego często dochodzi do nie-
porozumień, złych wyborów, a w konse-
kwencji do rezygnacji i wypisywania się z  
ogólnouniwersyteckiego przedmiotu. 

Czym więc są OGUNy?

OGUNy to przedmioty ogólnouniwersy-
teckie, które mogą występować w naj-
różniejszej formie: wykładu (najczęściej 
spotykane), ćwiczeń, seminarium czy też 
konwersatorium. Na OGUNy zapisujemy 
się przez rejestrację żetonową (rejestra-
cja.usos.uw.edu.pl), mając możliwość 
wyboru zajęć dostępnych w różnych 
jednostkach dydaktycznych. Z zasad 
przyjętych przez UW  wynika, że każdy 
student studiów pierwszego stopnia zo-
bowiązany jest do uzyskania 9 punktów 
ECTS przez udział w zajęciach OGUN. 
Studenci studiów drugiego stopnia mu-
szą w ten sposób uzyskać 6 punktów, 
zaś jednolitych studiów magisterskich – 
15. W Centrum Europejskim w ramach 
realizacji planu studiów wymiar przed-
miotów ogólnouniwersyteckich jest okre-

ślony liczbą godzin: 120 dla licencjatu 
i 90 dla magisterki. 

Na stronie UW możemy przeczytać, 
że przedmioty ogólnouniwersyteckie 
,,mają za zadanie ogólny rozwój studen-
tów”. Tu pojawia się pytanie – czy aby na 
pewno? Wpisując w Google słowo ,,ogu-
ny” w pozycjach preferowanych jako jed-
na z pierwszych pojawia się propozycja 
,,oguny łatwe do zaliczenia”. Istnieje 
wiele forów, na których studenci wymie-
niają się właśnie tego typu informacjami.  
Niestety wielu studentów wybiera przed-
miot, który będzie najmniej pracochłonny 
i najbardziej pasuje do planu pozostałych 
zajęć. Tylko niektórzy rzeczywiście decy-
dują się na zajęcia, które ich interesują, 
dzięki którym mogliby pogłębić swoją 
wiedzę.

Z przedstawionych powyżej wzglę-
dów – w dniu rejestracji toczy się zawzię-
ta walka o te „najlepsze” z punktu widze-
nia zajętego studenta OGUNy. Ideałem 
jest względnie ciekawy wykład bez eg-
zaminu, kończący się napisaniem mak-
symalnie jednej pracy. Pożądane są też 
te zajęcia, których zaliczenie odbywa się 
na podstawie samej obecności. Niektó-
rzy wybierają przedmioty w formie inter-
netowej by oszczędzić czas na dojazdy. 
Taka forma zajęć ogólnouniwersyteckich 
wymaga jednak przeważnie cotygodnio-
wego rozwiązywania zadań na platfor-
mie internetowej w oparciu o przesyłane 
materiały, czasem pojawia się także wy-
móg brania udziału w dyskusji na inter-
netowym forum. Decyzja, czy będzie eg-

zamin, czy nie, należy do prowadzącego.
Na szczęście pozostaje jeszcze wie-

le osób, które – inaczej niż wspomniana 
większość – chcą się rozwijać i poszu-
kują interesujących ich przedmiotów. 
Przy wyborze zajęć ogólnouniwersytec-
kich kierują się zbieżnością swoich za-
interesowań z opisem zajęć w USOSie 
i sprawdzają, jakie są naukowe osiągnię-
cia prowadzącego, pytają na forach, czy 
jest to osoba, która potrafi zaciekawić 
tematem. Niezależnie czym dana oso-
ba zamierza sugerować się przy wybo-
rze zajęć ogólnouniwersyteckich, moim 
zdaniem nie powinna zapomnieć o do-
kładnym przejrzeniu strony przedmiotu. 
W ten sposób nie zostanie później ni-
czym niemiło zaskoczona. 

OGUNy mogą być atrakcyjną od-
skocznią od sprofilowanych przedmiotów 
na macierzystym kierunku studiów. Wy-
kraczając poza granice naszej jednostki, 
możemy wzbogacić wiedzę w zakresie 
innych, interesujących nas obszarów 
nauki, poznać odmienne sposoby po-
strzegania świata oraz ciekawych ludzi. 
Dzięki zetknięciu się z nowym studenc-
kim środowiskiem mamy szansę na kon-
struktywną wymianę poglądów na temat 
zagadnień poruszanych na zajęciach, 
a tym samym uzupełnienie posiadanych 
wiadomości.

Miej swoje zdanie o...                ...OGUNach

W ciągu moich studiów chodziłam na  różne OGUNy – od 
filozofii po matematykę dla humanistów. Większość moich 
znajomych szukała czegoś łatwego do „zaliczenia”, ja upar-
łam się, że znajdę coś odpowiadającego moim zaintereso-
waniom. I w końcu znalazłam Akademię Filmową. Niestety, 
jest to OGUN, który podpada pod kategorię płatnych, ale dla 
wszystkich  tych,  którzy  pasjonują  się  kulturą  i  filmem,  nie 
będzie stratą ani czasu (OGUN trwa dość długo) ani pienię-
dzy. Schemat  jest zawsze ten sam: najpierw krótki wykład 
wprowadzający w daną epokę filmową, a następnie dwa fil-
my charakteryzujące dany nurt czy twórcę (od gwiazdy filmu 
niemego  – Charliego Chaplina  po  amanta Rudolfa Valen-
tino). Zapisałam się właśnie na  trzeci semestr  i absolutnie 
nie żałuję. Pod okropną nazwą OGUN  i narzuconym nam 
godzinom do „wyrobienia” mogą kryć się naprawdę warto-
ściowe zajęcia.

Justyna, studentka 4. roku

Materiał przygotowała 
Magda Dawidziuk
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W zeszłym semestrze uczęszczałam na internetowy OGUN 
„władza  i wspólnota – wybrane zagadnienia współczesne-
go  samorządu  terytorialnego w  Polsce”. Muszę  przyznać, 
że był to strzał w dziesiątkę! Dzięki temu przedmiotowi do-
wiedziałam się mnóstwa rzeczy, o których na co dzień tak 
mało się słyszy i rozmawia. Poprzez ten kurs, zagadnienia 
związane z samorządem, gminą i dzielnicą stały się przeze 
mnie  bardziej  rozumiane.  Sprawił  on,  że  otworzyły mi  się 
oczy na  rzeczy, obok których wszyscy przechodzimy obo-
jętnie. Bardzo polecam  ten przedmiot  również ze względu 
na wspaniałych prowadzących  i  samą atmosferę  towarzy-
szącą  uczestnictwu  i  wykonywaniu  zadań  na  platformie. 
Możliwość wyrażenia swoich własnych opinii oraz poglądów 
oraz wymiana zdań pomiędzy uczestnikami są dodatkowy-
mi aspektami w tym przedmiocie. Naprawdę polecam!

Isa, studentka 2. roku

Uczęszczałam na OGUN ,,psychologia społeczna” na Wy-
dziale Psychologii. Odradzam go, ponieważ zajęcia (jak dla 
mnie) nie były prowadzone w ciekawy sposób, głównie były 
to pokazy slajdów, które były czytane, lub omawiane pobież-
nie. Zajęcia były przeznaczone dla studentów 3-4 roku psy-
chologii,  a nasza ogunowa grupa liczyła 10 osób. My, jako 
nowicjusze, mieliśmy problemy ze zrozumieniem niektórych 
pojęć. Nie były one raczej wyjaśniane czy rozwijane, a sam 
język był dla nas po prostu za trudny. Warto zwracać zatem 
uwagę  zapisując  się  na OGUNy  kto  jest  grupą  docelową, 
dla  kogo  jest  to  przedmiot  obowiązkowy,  ponieważ może 
się  okazać,  że  potem  nie  poradzimy  sobie  z  zaliczeniem 
OGUNa.

Klaudia, studentka 2. roku

Uważam,  że  jeżeli  chodzi  o OGUNy,  to  warto  zdecy-
dować się na coś, co nas  interesuje, albo co wchodzi 
w tematykę naszych studiów. Moim najlepszym wybo-
rem  jak  do  tej  pory  był,  „protokół  dyplomatyczny”  na 
naszym wydziale. Zajęcia były bardzo ciekawe i umoż-
liwiały zapoznanie się ze światem dyplomacji. Ponadto 
inną dobrą propozycją są OGUNy internetowe, nie koli-
dują z planem, zadania robimy w dogodnym dla siebie 
momencie. Niestety, najczęściej na nich bardzo szybko 
znikają miejsca...

Ania, studentka 2. roku

Miałem bardzo dużego  farta  z wybranymi  przeze mnie 
OGUNami i bardzo dobrze je oceniam. Zanim dostałem 
się  na  UW,  już  interesowałem  się  historią  starożytną 
i  w  pierwszym  semestrze  zarejestrowałem  się  właśnie 
na OGUNy związane z tym tematem. Jednym z profeso-
rów prowadzącym zajęcia był Adam Ziółkowski, na zaję-
cia którego chodzę już po raz 7(!)  i prawdę mówiąc już 
tylko  dla  czystej  przyjemności,  ponieważ  obowiązkowe 
godziny OGUNów mam już wyrobione ;) Jest to człowiek 
z olbrzymią wiedzą, pasją  i bardzo fajnie opowiadający 
–  dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy. Oprócz na 
zajęcia z historii starożytnej, chodziłem także do profe-
sora  Andrzeja  Kozłowskiego,  który  prowadził  wykłady 
o  minerałach  (występowanie  na  świecie  złota,  srebra 
itp.). Bardzo łatwy przedmiot do zaliczenia, ale szczerze 
mówiąc – zero przydatnej wiedzy. Chociaż profesor Ko-
złowski  to osoba bardzo sympatyczna  i  ciepła,  dlatego 
też miło go wspominam.

Kamil, student 5. roku

-Ruszyło! -Ale co? -No rejestracj  za myśl: wszystko już zajęte! Nie zdążę! Poległam! Wolne miejsca będą już tylko na zaję-
ciach z wiedzy teoretycznej o wykopkach ziemniaków w XVI wieku z egzaminem ustnym jako zaliczenie!
Czy  to musi być aż  takie straszne? Otóż nie moi drodzy. Pamiętajmy, że wszystko w naszych studenckich rękach. Albo 
klawiaturze. Jak znaleźć odpowiadający nam przedmiot? Pytając! Zawsze można znaleźć kogoś kto był bardziej lub mniej 
aktywnym uczestnikiem zajęć i szczęśliwie posiada już ZAL. Każdy znajdzie coś dla siebie – korzystając z poczty pantoflo-
wej – dla niewymagających i obecnych wyłącznie ciałem polecane są takie zajęcia jak „socjologia ewolucyjna” (zaliczenie 
przez zasiedzenie, 5 za przygotowanie jednego rozdziału książki , a jeśli czasem wyjmie się z uszu słuchawki to można się 
dowiedzieć, dlaczego szympansy porzucają dzieci i na jakiej zasadzie dobieramy się w pary – prowadzący często robi prze-
rwy) tudzież „wyspy tropikalne”. Dla studentów o skołatanych nerwach i twardym śnie polecam OGUNy na WPiA. Istnieją też 
takie przedmioty na których nieobecność jest wręcz wskazana (koledzy na pewno poratują ich nazwami). Uwaga! Mam też 
wiadomość dla wszystkich, którzy naiwnie wierzą, że forma internetowa pozwoli im na łatwe i bezbolesne rozprawienie się 
z zaliczeniem. Niestety chodzą słuchy, że (szczególnie przedmioty psychologiczne) są wyjątkowo trudne i surowo rozliczane. 
Jeśli jednak zależy nam na czymś interesującym i ambitnym, to polecam dobre łącze internetowe i pięć zdrowasiek na pięć 
minut przed 21 (podobno pomaga).

 Ana, studentka 2. roku
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Stali czytelnicy !CEntrum potrafią już napisać tekst klarowny, 
łatwy w odbiorze, zwięzły i dynamiczny. Teraz czas na kon-

krety – ponieważ właśnie konkretność stylu jest kolejną zasadą 
„dobrego stylu”. 

Ale o co konkretnie chodzi?

Przekaz nie powinien być rozgadany i o niczym. Tekst kon-
kretny powinien być O CZYMŚ – coś przedstawiać, rekonstru-
ować, porównywać, objaśniać. Jak wyjaśnia Adam Wolański, 
tekst konkretny jest tekstem obrazowym. Powinien odwoływać 
się do przykładów, pobudzać wyobraźnię czytającego, zapa-
dać w pamięć, pozwalać się odtworzyć, opowiedzieć. 

By nasz tekst był konkretny, musimy wiedzieć, o czym pi-
szemy. To podstawa. Warto też zadbać o plastyczność tekstu. 
Należy używać wyrazów o wąskim zakresie tematycznym, bar-

dziej szczegółowych. Zasada ta dotyczy rzeczowników, cza-
sowników, przymiotników i przysłówków. Lepiej więc np. na-
pisać „róża” zamiast „kwiat”, „dąb” zamiast „drzewo”, „zgodnie 
z przepisami prawa cywilnego” zamiast „zgodnie z prawem”, 
„przyjechał/przyleciał” zamiast „przybył”.

Obrazowość stylu można również uzyskać dzięki porów-
naniom i metaforom. Lepiej powiedzieć, że ktoś jest „głodny 
jak wilk” niż „bardzo głodny”, lub że ktoś ma „sokoli wzrok” niż 
„dobry wzrok”. Jednak warto uważać, aby nie nadużywać tych 
środków stylistycznych, ponieważ mogłoby to zaburzyć prosto-
tę stylu, o której pisaliśmy w jednym z poprzednich numerów. 
W tekście o charakterze naukowym miejsce tego rodzaju po-
równań mogą zastąpić odesłania do literatury.

Lekcja numer 4: konkretność stylu1

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

Źle
Kontynuować 

dalej 

Poprawnie
Kontynuować

Dlaczego? 
Błąd ten jest przykładem pleonazmu, czyli tzw. ma-
sła maślanego. Pierwsze słowo zawiera tę samą 
treść co drugie – czy można kontynuować „nie 
dalej”? Podobnym błędem jest zwrot „cofać się do 
tyłu” albo „potencjalne możliwości”. 

Źle
Na dworzu 

Poprawnie
Na dworze  

Dlaczego? 
„Dwór” jest rzeczownikiem rodzaju męskiego i w 
miejscowniku odmienia się tak samo jak inne po-
dobne do niego rzeczowniki np. chór – na chórze, 
wór – w worze. Błędna forma „na dworzu” może 
wynikać z kilku przyczyn:

• podobieństwa do słowa „podwórze” (które jest 
rodzaju nijakiego i którego forma miejscownika to 
„na podwórzu”), 

• chęci odróżnienia słowa „dwór” w znaczeniu 
„przestrzeń poza budynkiem” i „duży, elegancki 
dom mieszkalny”,

• analogii do wyrażenia „na polu” stosowanego w 
Małopolsce.

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.

Źle
Nie ma dr 

Kwiatkowskiego 

Poprawnie
Nie ma doktora / dra / dr. Kwiatkowskiego 
 
Dlaczego? 
Po wszystkich skrótach, które zawierają końcową 
literę pełnej nazwy, nie należy stawiać kropki. 
Jednak stawiamy kropkę po skrótach, które nie 
zawierają końcowej litery pełnej nazwy. Rzeczow-
nik „doktor” w dopełniaczu ma na końcu literę „a”, 
którą albo należy dodać do skrótu (dra) albo po 
skrócie „dr” postawić kropkę (ponieważ „r” nie jest 
już ostatnią literą wyrazu).

Źle
Pisać coś z 
dużej litery

Poprawnie
Pisać coś wielką/dużą literą 
Pisać coś od wielkiej/dużej litery 

Dlaczego? 
Forma niepoprawna jest kalką z języka 
rosyjskiego.
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Cytaty Komentarze

Wskaźnik PKB nie opiewa swoim zakresem problemów kapitału 
ludzkiego.

• Propozycja poprawnej wersji:
Wskaźnik PKB nie uwzględnia znaczenia kapitału ludzkiego.

Generalnie, cały system opiera się na egalitarności – według teorii, że 
kiedy ludzie są już szczęśliwi, to potrzebują być jeszcze egalitarni..

• Trudno powiedzieć, co autor miał na myśli. 
• Zdecydowanie zabrakło konkretu!!!

Podnoszenie jakości kapitału ludzkiego od wczesnych lat życia prze-
kłada się w długim okresie na wymianie korzyści w postaci wyższego 

poziomu dobrobytu..

• Czy kapitał ludzki może mieć wczesne (więc i późne) lata? 
• Propozycja poprawnej wersji:

Inwestowanie w kapitał ludzki prowadzi do wzrostu dobrobytu.

Szwecja przejawia politykę pro-społeczną, skierowaną m.in. w kierunku 
przeciwdziałania tworzeniu się patologii społecznych.

• Polityki nie można przejawiać.
• Przedrostek „pro” z przymiotnikiem zapisujemy łącznie.
• „Kierować w kierunku” – przestrzegaliśmy już, by przed oddaniem 

pracy przeczytać ją raz jeszcze, na spokojnie.
• Propozycja poprawnej wersji: 

Władze Szwecji prowadzą politykę prospołeczną.

W Szwecji panuje ogromne zaplecze socjalne oraz dostęp do informa-
cji jest łatwy i przejrzysty.

• Zaplecze socjalne nie może panować.
• Propozycja poprawnej wersji:

Szwecja jest państwem socjalnym, w którym jest łatwy dostęp do 
informacji.

• Zdanie jest napisane poprawnie, ale co ma piernik do wiatraka? Rów-
nie dobrze można by napisać: „Szwecja jest państwa socjalnym, w 
którym ludzie mają w domach sauny”. 

• Lepiej byłoby rozbić zdanie na dwa – dwie informacje, dwa zdania.
• No i trzeba uzupełnić, o jakiego rodzaju informację chodzi – informację 

o pogodzie? O życiu gwiazd?

Główną podstawą teoretyczną i najważniejszą w systemie Szwedzkim 
jest jednostka, tzw. osoba.

• To zdanie jest po prostu bez sensu.
• Przymiotniki zapisujemy małą literą.

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

• Rzeczownik „podstawa” nie wymaga spójnika „dla”.

Tekst Isaiaha Berlina prześwietla całą naturę człowieka, odwołując się 
do dwóch koncepcji wolności.

• Propozycja poprawnej wersji:
Isaiah Berlin wyróżnia dwie koncepcje wolności.

Z prac paranaukowych studentów CE

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

Europejska poprawność – pisownia wielkich i małych liter w nazwach związanych z UE 

1. Pełne tytuły europejskich aktów prawnych rozpoczynamy wielką literą, pozostałe wyrazy zapisujemy małą, np.:
• Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
• Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
• Karta praw podstawowych Unii Europejskiej,
• Porozumienie o partnerstwie i współpracy.

2. Nazwy polityk UE zapisujemy małą literą, ponieważ odnoszą się one do idei, nie są dokumentami, np. 
• wspólna polityka rolna, 
• polityka azylowa, 
• polityka gospodarcza.

3. Niezależnie od kontekstu, słowo „prezydencja” zapisujemy właśnie tak – małą literą.
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Przyjdą po mnie
zobaczą złe i tak mało czyste

wieki się roześmieją w moją twarz 
nietrwałą

Fragment wiersza Graal z tomu Credo 
najmniejsze (1960)

W latach sześćdziesiątych pojawiła 
się w Polsce książka, która dla wielu 
stała się potem kultowa. Była to de-
biutancka powieść Anki Kowalskiej 
Pestka. Pomimo świetnie zapowiada-
jącej się kariery, jej autorka nigdy wię-
cej nie wydała niczego prozą, posta-
nowiła bowiem zrezygnować z pisania 
i poświęcić swój czas, a także, jak się 
potem okaże, talent pisarski dla bar-
dziej palącej sprawy.

W latach pięćdziesiątych Anka Ko-
walska ukończyła studia polonistyczne 
na KUL-u, potem przeniosła się do War-
szawy, gdzie pracowała jako korektorka 
i redaktorka najpierw w piśmie „Kierunki”, 
następnie w wydawnictwie PAX. I to wła-
śnie nakładem PAX-u ukazał się w 1960 
roku pierwszy tomik jej wierszy Credo 
najmniejsze, a cztery lata później Pestka. 

Dobrą passę – twórczą i osobistą, 
przerwał w życiu Anki Kowalskiej rok 
1968. Jak dla wielu jej współczesnych 
ten rok stał się dla niej cezurą między 
okresem (jako takiej) nadziei na zmianę 
sytuacji w kraju i gwałtownym jej bra-
kiem. Sama Kowalska to co działo się 
z nią po 68’ określa mianem „emigracji 
wewnętrznej”, czyli ucieczki od świa-
ta zewnętrznego, a w tym przypadku 
przede wszystkim od obłudnej rzeczy-
wistości PRL. Okres ten kończy się w jej 
życiorysie wraz ze strajkami robotników 
w czerwcu 1976 roku i podjęciem natych-
miastowej decyzji o zaangażowaniu się 
w pomoc poszkodowanym z Radomia 
– Anka Kowalska wstępuje do Komitetu 
Obrony Robotników. Na tym kończy się 
rozdział jej pisarskiej kariery, bowiem de-
cyzja o współpracy z opozycją oznacza 
naturalnie bezwzględny zakaz publiko-
wania. Wielu twórców schodzi wtedy do 
podziemia – Kowalska w drugim obiegu 

wyda tylko nieliczne, pisane jakby „przy 
okazji” (choć znakomite) wiersze. 
Talent pisarski poniekąd przelała na kar-
ty, kartki i karteluszki spisywanych dla 
KOR-u, a potem dla Komitetu Obrony 
Społecznej „KOR”, raportów, dokumen-
tów i pism. Do doskonałości doprowa-
dziła język tych tekstów, tzw. „korkowiec” 
– suchy i rzeczowy styl,  którym opozy-
cjoniści z uporem walczyli z opresyjno-
ścią władz komunistycznych. 

Ale Folklor tamtych lat to przede 
wszystkim osobiste wspomnienia. Anka 
Kowalska opowiada w nich jak wyglą-
dała codzienna praca członków KOR-u. 
Z jej słów wyłania się obraz  bezustannej 
bieganiny i rozgorączkowanego działa-
nia opozycjonistów znajdujących się pod 
czujnym okiem tajniaków wyglądających 
zza każdego rogu. Przekazuje nam za-
pis tego czasu przefiltrowany przez wła-
sne wrażenia i uczucia. Przyznaje się do 
paraliżującego strachu towarzyszącemu 
wielu sytuacjom, czasem rezygnacji, in-
nym razem opisuje palącą potrzebę żeby 
biec, jechać, by znów kogoś bronić. Bo 
taka właśnie była Kowalska – pewna 
sprawy, o którą walczyła do utraty tchu 
(czy nie przypomina się w tym miejscu 
główna bohaterka Pestki - Agata?). Tę 
walkę okupiła, jak i wiele i wielu innych, 
bolesnymi represjami po ogłoszeniu sta-
nu wojennego, kiedy to trafiła do obozów 
dla internowanych w Gołdapi i Darłówku. 

Folklor tamtych lat niewątpliwie za-
licza się do nurtu tzw. herstorii, czyli 
dziejów widzianych oczami kobiet, o któ-
rych losach zazwyczaj nic nie mówi nam 
główny przekaz historyczny. Dzięki fanta-
stycznemu zmysłowi obserwacji pozna-
jemy inną twarz KOR-u, Kowalska poka-
zuje drobiazgi, ledwo dostrzegalne gesty, 
z których dowiadujemy się często o wiele 
więcej, niż z suchych faktów. Perspekty-
wa kobieca, z jakiej patrzy na KOR Anka 
Kowalska, pozwala jej na przykład na ta-
kie oto spostrzeżenie:

 Pamiętam, że do torby włożyłam oprócz 
szczoteczki  do  zębów  ciepłą  czerwoną 
chustę-szal; musiało mi się wydawać, że 
policja wpuszcza do cel w szalach.

Czasem z kolei sama bagatelizuje opo-
zycyjną pracę kobiet, nazywając ją 
„krzątaniną” „jakimś babskim knuciem 
i szu-szu”, ale jednocześnie wszystko, 
co pisze o realiach działalności KOR-u, 
pozwala stwierdzić z całą pewnością, że 
KOR nie przetrwałby, gdyby nie właśnie 
owa „krzątanina” w wydaniu tak kobie-
cym jak i męskim.

Ja sama dzięki lekturze wspomnień 
Anki Kowalskiej odkryłam tę część jej 
biografii, o której miałam mgliste pojęcie 
na podstawie kilku, zdobytych cudem 
u żoliborskich antykwariuszy, wierszy. 
Skorzystajcie z okazji poznania losów 
(oraz wierszy, bo do książki dołączo-
ny jest także wybór utworów z dekady 
1974-1984) poetki jaką daje książka 
Folklor tamtych lat, aby nie stało się tak, 
że skreślenie z listy publikowanych pisa-
rzy w tych ponurych czasach oznaczało 
także zniknięcie w tłumie anonimowych 
Kowalskich.

Martyna Steckiewicz

Szeregowa Kowalska? Anka Kowalska! Anka Kowalska, Folklor tamtych lat, 
Biblioteka „WIĘZI”, Warszawa 2011
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Walentynki już za nami, ale… To raczej drażliwy temat. Nie 
każdy ma przecież ochotę na lekturę ociekającą czerwony-
mi serduszkami, składającą się głównie z miłosnych wy-
znań i pocałunków. Dlatego tym razem polecam coś o mi-
łości, ale z przymrużeniem oka. 

Na początku nie byłam przekonana do tej książki. Niby 
czytałam wiele pozytywnych recenzji, niby spora popularność 
w ostatnim czasie, ale jakoś tak... Romans z zombie w roli 
głównej? Jakoś mi to nie grało. W końcu, 
kierując się zasadą, że nie należy oce-
niać książki po okładce, zabrałam się do 
czytania. I teraz wcale nie żałuję!

Ciepłe ciała to debiut literacki Isaaca 
Mariona, młodego amerykańskiego pisa-
rza. Ciekawe jest to, że mężczyzna jest 
żywym przykładem tzw. self-made man. 
Jak podaje jego oficjalna strona interne-
towa, Marion nie skończył żadnych stu-
diów ani nigdy nie był nagrodzony. Mimo 
to jego pierwsza publikacja zdobyła sobie 
rzesze fanów na całym świecie i wiele 
pochlebnych recenzji, wydanych przez 
opinię publiczną.

Akcja powieści toczy się w niespre-
cyzowanym czasie i miejscu. Poznajemy 
R., który jest... zombie. Ale nie bezmó-
zgim trupem, kierowanym żądzą ludz-
kiego mięsa. R. zatrzymał się w niezbyt 
zaawansowanym stanie rozkładu, więc 
wygląda jak mocno zmęczony młody 
chłopak; ma całkiem jasne myśli i nawet 
jest w stanie składać proste zdania. Jednym słowem – idealnie 
nadaje się na narratora naszej powieści. Mieszka na opuszczo-
nym podmiejskim lotnisku, razem z całą grupą sobie podob-
nych. Ich egzystencja jest raczej bezsensowna i monotonna, 
aż do dnia, kiedy R. ratuje Julię przed okrutną śmiercią przez 
zjedzenie. Od tej chwili wszystko zaczyna się zmieniać.

Zupełnie nie spodziewałam się, że będę tak zauroczona tą 
książką. Wciągnęła mnie właściwie od pierwszej strony, a za-
sługą tego jest, przede wszystkim, bardzo przyjemny, niewy-
muszony język, którym operuje narrator. Opisy są do tego stop-
nia obrazowe, że wielokrotnie wzdrygałam się z obrzydzenia 
na myśl o nieprzyjemnych aspektach bycia zombie, na które 
skarżył się R. Ale, wbrew pozorom, przedstawione nam „ma-
kabreski” nie stanowią kluczowego sensu opowieści i nawet 
bardzo wrażliwy czytelnik nie będzie zniesmaczony. Za to, na 
pewno dodają realizmu, pozwalają nam uwierzyć w tą niezwy-
kłą historię. Ogromny plus należy się autorowi za świetne, nie-
rzadko ironiczne poczucie humoru, jakie odnajdujemy zarówno 

w dialogach, jak i wewnętrznych monologach naszego zom-
biaka. W dodatku, akcja powieści toczy się dynamicznie, bez 
nudnych przestojów, dlatego książkę czyta się naprawdę łatwo 
i przyjemnie.

Bardzo pozytywnym zaskoczeniem jest niecodzienne po-
łączenie wątku fantastycznego i romansu. Fabułę zbudowano 
w oparciu o odczucia głównego bohatera, czyli R. Natychmiast 
po rozpoczęciu lektury, obdarzamy go sympatią i trzymamy 

kciuki, żeby jego perypetie dobrze się 
skończyły. Patrzymy na świat jego ocza-
mi, razem z nim podejmujemy wszystkie 
działania, ale także przeżywamy emocje, 
o których opowiada. Na tej podstawie, 
ukazuje się nam wizerunek naprawdę 
ciepłej, cudownej OSOBY; kogoś, kogo 
chcielibyśmy poznać. Te wszystkie pozy-
tywne uczucia tworzą kontrast dla zdege-
nerowanego świata Martwych, w którym 
nie liczy się nic, prócz głodu. Marion roz-
winął idee, jakie od zawsze kojarzą się 
ludziom z tematem zombie – beznadzie-
ja, koniec rzeczywistości, jaką znamy, 
rozlew krwi, życie w wiecznym niebez-
pieczeństwie... Fakt, że w takiej sytu-
acji zakwita uczucie, budzi w czytelniku 
przyjemne poczucie nadziei. Pozytywną 
energię i wiarę w to, że świat może być 
lepszy, jeżeli ludzie bardzo się o to posta-
rają (oraz, rzecz jasna, wdzięczność, że 
nie w każdym mieście po ulicach biegają 
żywe trupy). Uwagę przykuwa specyficz-
ny klimat opowieści – niby mroczny, prze-
siąknięty grozą, ale z drugiej strony pełen 

czułości i dobroci. Choć wydaje się być misternie skonstruowa-
ny przez autora, to jednak nie brak mu lekkości i, o dziwo, na-
turalności. Wszystkie te aspekty, o których wspomniałam, spra-
wiają, że czytelnikowi ciężko rozstać się z tą książką.

Ogólnie rzecz ujmując, Ciepłe ciała to zdecydowanie po-
wiew świeżości w gatunku paranormal romance. Niesamowity, 
trochę śmieszny pomysł, został ujęty w bardzo zgrabny spo-
sób. Na mnie największe wrażenie zrobiła ogromna dawka 
pozytywnych emocji, którą autor przygotował dla czytelników. 
Wielu osobom historia może wydać się naiwna i nierealna, ale 
ja świetnie się bawiłam przy lekturze tej książki i zapamiętam ją 
na długo, jako bardzo lekką i przyjemną pozycję z przesłaniem. 
Wręcz idealną na nastepne walentynki.

Paulina Zając

Ciepłe ciała – I. Marion Isaac Marion, Ciepłe ciała,
Wydawnictwo Replika, 2011
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Jest gra, jest impreza

Gry towarzyskie znane są już od kil-
kuset lat. Służyły rozrywce królów, 

władców i całych dworów. Kiedyś – wy-
rafinowana forma spędzania czasu dla 
najwyższej klasy społecznej. Jednym 
z europejskim krajów, w którym tradycja 
rodzinnego grania w gry liczy sobie dłu-
gie lata są Niemcy. Tam na przełomie XIX 
i XX wieku powstało kilka pierwszych, 
rozbudowanych gier strategicznych. Co 
ciekawe, można na przykład zaobserwo-
wać i bardzo łatwo rozpoznać niemiec-
kie gry, nie tylko dlatego, że kraj ten jest 
największym rynkiem planszówkowym 
na świecie. W samej tematyce, produ-
kowanych gier można zaobserwować 
pewną tendencję – prawie nigdy nie pro-
wadzi się otwartej wojny, a tylko skupia 
na podboju ekonomicznym lub dyploma-
cji. Domeną Stanów Zjednoczonych, są 
natomiast gry mające w sobie element 
wojny, to z tego państwa pochodzi Ry-
zyko czy ogarnięty rządzą władzy i pie-
niędzy Monopol. A Polska? W naszych 
progach, w ostatnich latach osiągają one 
swoje szczyty popularności, wzrasta po-
czucie, że spędzenie wieczoru nad plan-
szą czy z talią kart niesie ze sobą coś 
wartościowego. Coraz częściej w czasie 
imprez i spotkań towarzyskich, ludzie 
siadają i zaczynają w coś grać. Sympa-
tię zyskały przede wszystkim kalambury, 

które potrafią mieć całą gamę ciekawych 
stylów i koncepcji gry. Ostatnio spotka-
łam się z „nową odsłoną” w której grupa, 
dzieli się na dwie drużyny. Każdy wypi-
suje na kartce po pięć autorskich miejsc, 
osób i tytułów. Karteczki są wrzucane do 
przenośnego pudełka, kapelusza lub na-
czynia. Gra się rozpoczyna. W pierwszej 
rundzie uczestnicy mają jedną minutę, 
w czasie której kolejni gracze losują kart-
kę i opisują znajdujące się na niej hasło, 
bez użycia słów zamieszczonych na bi-
leciku. Kartki z odgadniętymi hasłami są 
odkładane na bok, jako pula zdobytych 
punktów. Po upływie 60 sekund, które 
jest odmierzane przez jedną osobę, tak 
samo zgaduje druga drużyna. Koniec 
następuje w chwili, gdy zostaną wyko-
rzystane wszystkie hasła. 

Kolejną kategorią tych „imprezo-
wych” gier i coraz chętniej grywanlych 
są, tzw. zręcznościówki. Najczęściej wy-
bierany jest jungle speed, gdzie musimy 
być spostrzegawczy i mieć dość dobry 
refleks. Gracze mają przed sobą stosi-
ki kart, które po kolei odsłaniają. Cała 
gama podobnych, ale innych znaków 
i symboli, zwłaszcza przy dużej liczbie 
graczy, wymaga dużego skupienia. Gra-
cze po kolei wykładają karty, a gdy poja-
wią się dwie takie same, trzeba jak naj-
szybciej chwycić stojący pośrodku totem. 
Ten, kto będzie wolniejszy, bierze karty 
wygranego. Zwycięzcą jest osoba, która 

jako pierwsza pozbędzie się kart. Jedną 
z obowiązkowych pozycji są też klocki 
Jenga wymagające od nas precyzji.

A co z grami planszowymi? 

Niestety jeszcze większości osób plan-
szówki kojarzą się tylko ze standardowy-
mi tytułami, w które chyba każdy grał co 
najmniej raz w swoim życiu. Począwszy 
od Scrabble, Warcabów czy Chińczy-
ka, na monopolu kończąc. Jeśli komuś  
monopol  spodobał się choć trochę, po-
winien rozejrzeć się za innymi tytułami. 
Właśnie w świecie planszówek, można 
znaleźć najbardziej wymyślne rozgryw-
ki. Strategiczne, wojenne, ekonomiczne. 
Bardziej lub mniej rozbudowane, potrafią 
pochłonąć na wiele godzin i umilić czas. 

Do najbardziej popularnych pozycji 
i najwyżej ocenianych przez wielbicieli 
gier należy między innymi Agricola. Gra-
cze zostają przeniesieni do roku 1670, 
tuż po zakończeniu szalejącej w Europie 
Środkowej zarazy. Muszą na nowo od-
budować cywilizację, odnawiać, rozbu-
dowywać swoje gospodarstwa, uprawiać 
odpowiednie zboża i hodować zwierzęta. 
Wszystko wydaje się banalne, ale nie 
jest takie, jeśli dochodzą do tego nasi 
przeciwnicy i nuta rywalizacji o to, kto 
będzie najlepszy. 

Narzekamy na PKP, więc może spró-
bujmy samemu zabawić się w układanie 

Mężczyzna z zamkniętymi oczami leży 
na łóżku. Na wszystkich ścianach są 

plamy krwi. Czy odgadniecie dlaczego? 
A może wolicie zastanowić się nad hi-

storią kobiety, która zginęła przez to, że 
jeden mężczyzna zapytał innego o ogień? 
Możecie zadać absolutnie każde pytanie, 

aby przybliżyć się do prawdy, choć mistrz 
tajemnic może tylko potwierdzić lub 

zaprzeczyć Waszym domysłom. Właśnie 
tak zaczyna się jeden z wieczorów w aka-

demiku albo mieszkaniu, w gronie zna-
jomych, przy piwie lub dobrej herbacie. 

A jaka jest wasza ulubiona gra?

A w co Ty poGRYwasz?
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trakcji kolejowych i stwarzanie całego 
taboru? Wsiąść do pociągu, gra, w któ-
rej trzeba zbierać karty pociągów z na-
drukowanymi wagonami w odpowiednim 
kolorze. Kolejno używać ich, by wybudo-
wać wybraną przez siebie trasę, budo-
wać dworce, pokonywać tunele i tworzyć 
całe sieci kolejowe. Najważniejsze jed-
nak jest to, by swoim kolejowym mocar-
stwem opanować jak największą część 
Europy, nim zrobią to inni. 

Na szczytach światowych rankingów 
gier, można również zobaczyć Talisman: 
Magia i Miecz, Osadników z Catanu czy 
Ankh-Morpork.

Karty zostały rzucone

Nie można pominąć gier karcianych, któ-
re nie oznaczają kolorowej talii tarota. 
Jest to wygodna opcja dla tych, którzy 
np. wyjeżdżają w podróż i nie mają zbyt 
dużo miejsca, aby brać wielkie pudełko 
z grą. W tej dziedzinie również znaj-
dziemy tytuły, które pozwalają graczom 
walczyć, rozwijać się, tworzyć całe mia-
sta lub stawać się ekonomiczną potęgą 
eliminującą pozostałych towarzyszy gry. 

Największym uznaniem cieszy się 
gra Munchkin, w której wszystko może 
się zdarzyć. Karty opatrzone są zabaw-

nymi komentarzami i ilustracjami. Oszu-
kujemy, spiskujemy, zabijamy potwory 
i zbieramy skarby – i to tylko za pomocą 
kart! Oprócz Munchkina, godne uwagi są 
51. Stan czy Dominion.

Pozostają jeszcze gry takie jaki di-
xit czy czarne historie, które wymagają 
przede wszystkim bogatej wyobraź-
ni, kreatywności i spostrzegawczości 
uczestników zabawy. 

A co jeśli nie mamy tych gier lub 
towarzystwa?

 
To absolutnie żaden problem. W samej 
Warszawie jest kilkanaście miejsc, w któ-
rych można grać i z każdym miesiącem 
zwiększa się liczba takich kawiarni i klu-
bów. Dodatkowo, w wielu z nich wybrany 
jest jeden dzień tygodnia, w którym jest 
organizowany wieczór gier. 

Patrycja Michałek

Lista wybranych miejsc, gdzie można pograć w Warszawie:

• Herba Thea – Pokorna 2, Śródmieście – każdy wtorek od 19
• Miasto Klub – Chmielna 9a, każdy wtorek od ok. 17
• Traffic Club – każda niedziela od 13-18
• Chwila Klub – Ogrodowa 31/35, każdy poniedziałek od ok. 17
• Kwadrat – Wilcza, róg Poznańskiej
• Kawka Bar Kawowy – Koszykowa 30
• Między Słowami – Chmielna, naprzeciwko Kina Atlantic
• Klaps – Pawilony (Nowy Świat 22/28)
• Solec – Solec 44, naprzeciwko Szpitala na Solcu
• Szczotki Pędzle – Tamka 45B, obok Muzeum Chopina
• Tarabuk – Browarna, naprzeciwko lingwistycznego budynku UW
• Wieżyca – w rogatce Mostu Poniatowskiego, obok Muzeum Narodowego
• Paradox Cafe – Jezierskiego, tuż przy Rozbracie i Moście Łazienkowskim
• Na koniec politechnika i Agresor. Spotkania są w piątki 15:30 – 21:30, 

soboty i niedziele od 10, do 21:30. Adres: Nowowiejska 20, sale 17 w Starej 
Kotłowni, 516, 519 i 548.

Co takiego niezwykłego jest w plan-
szówkach? – Odpowiedzi udzielił nam 
Martin Wälli, współzałożyciel lokalu So-
lec. Z pochodzenia Szwajcar, co roku 
odwiedza największe, światowe targi 
gier odbywające się w Niemczech, i jako 
pierwszy dostarcza do Polski najnowsze 
tytuły gier.

Myślę,  że  najciekawszą  rzeczą w  plan-
szówkach  jest  to,  że  możesz  na  jakiś 
czas  postawić  się w  sytuacji,  która  jest 
niecodzienna. Przybrać jakąś rolę – i nie 
chodzi  o  rolę  księżniczki,  rycerza  czy 
smoka.  Tylko w  grze,  gdy  siadasz  przy 
stole, stajesz się kimś agresywnym albo 
ugodowym, a może dyplomatą czy kimś 
o wielkim honorze, kto zawsze odpowie 
atakiem  na  atak.  Na  czas  gry  możesz 
angażować  się  w  konflikty  pomiędzy 
ludźmi, ale w bardzo bezpiecznej otocz-
ce.  Ludzie  walczą,  rywalizują,  dążą  do 
czegoś,  brutalnie  realizują  cele,  a  gdy 
skończą grę – ktoś przegra, a ktoś zwy-
cięży – wracamy do życia. To za każdym 
razem  naprawdę  niepowtarzalne  prze-
życie. Opowiadamy co było źle, co było 
dobrze – gry  to nie  jest  tylko konsump-
cja, jak przy oglądaniu telewizji. Liczy się 
Twój wkład, Twoje zaangażowanie i kre-
atywność w interakcji z innymi ludźmi.
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Początek nowego roku bez wątpienia 
przyniósł pokrzepienie tym, którzy 

nadal wierzą, że polskie kino to obec-
nie nie tylko seryjnie kręcone komedie 
romantyczne, ale również produkcje 
mogące śmiało walczyć o nagrody na 
europejskich i światowych festiwalach, 
przy okazji poruszając ważne i trudne 
problemy z naszej historii. Właśnie ta-
kimi filmami są „Róża” Wojciecha Sma-
rzowskiego oraz nominowane do Oska-
ra „W ciemności” Agnieszki Holland. 
Pytanie jednak brzmi, czy oba filmy za 
granicą są w stanie wzbudzić równie 
żywą dyskusję co w Polsce. Przypa-
dek „Katynia” Andrzeja Wajdy pokazał 
bowiem, że odbiorcy na świecie często 
doceniają profesjonalizm polskich re-
żyserów, lecz nie są w stanie do końca 
zrozumieć tragicznych meandrów pol-
skiej historii, o których mówią ich dzieła. 

Dlatego też nie dziwi fakt, że spo-
śród polskich filmów to akurat  „W ciem-
ności” otrzymało oskarową nominację 
do nagrody dla najlepszego filmu nie-
anglojęzycznego. Agnieszce Holland 
pomogło w tym nie tylko nazwisko, 
które za granicą jest już uznaną marką, 
ale również fakt, że reżyserka  wzięła 
na warsztat problem prześladowań 
Żydów w czasie drugiej wojny świato-
wej oraz relacji pomiędzy nimi a inny-
mi mieszkańcami okupowanych przez 
Niemców terenów. Za sprawą licznych 
publikacji historycznych, wspomnień 
świadków czy w końcu artystycznych 
interpretacji, jest to temat wciąż żywo 
komentowany na całym świecie (sprzy-
ja temu również obecność żydowskich 
społeczności w niemal wszystkich kra-
jach). Holland zabiera w tej dyskusji 
głos przedstawiając nam portret Lwowa 
początku lat czterdziestych, zaczerp-
nięty z powieści „W kanałach Lwowa” 
Roberta Marshalla, która z kolei opie-
ra się na prawdziwych wspomnieniach 
Krystyny Chiger (w filmie pojawia się 
ona jako mała dziewczynka). Obraz 
zyskuje więc cenne znamię prawdziwej 

historii. Rodzina Chigerów to jednak 
u Holland zdecydowanie bohaterowie 
drugiego planu. Postacią, wokół której  
ogniskuje się fabuła i akcja utworu, jest 
Leopold Socha, lwowski kanalarz oraz 
drobny złodziejaszek. To on, wraz ze 
swoim współpracownikiem, natyka się 
w kanałach na grupę uciekinierów z Ży-
dowskiego getta i pomaga im się ukryć 
w jednej z komór ściekowych, naj-
pierw biorąc za to pieniądze, a gdy te 
się kończą – za darmo. Pod wpływem 

zaistniałej sytuacji Socha  zmienia się, 
przywiązuje się do skazanych na jego 
łaskę i niełaskę uciekinierów,  wręcz 
emocjonalnie uzależnia się od udziela-
nej im pomocy. Ukrywanie grupki  Ży-
dów przestaje być wyłącznie sposobem 
na dodatkowy zarobek – w pewnym 
momencie determinuje ono już prawie 
wszystkie wybory i zachowania Sochy, 
który ciągle prowadząc swoje podwójne 
życie, coraz bardziej zapomina o zwią-
zanym z nim ryzyku.. Przy całym do-
brze oddanym dramatyzmie wojennych 
czasów, opowieść nosi w sobie pew-
ne znamiona bajkowości (potęguje je 
dodatkowo moralizatorskie memento 
od autorów filmu, pojawiające się tuż 
przed napisami końcowymi).

 „Róża” Smarzowskiego to już inny 
wycinek wojennego piekła. Akowiec 
Tadeusz opuszcza płonącą w powsta-
niu w Warszawę i wyrusza w kierunku 
pogranicza polsko-pruskiego, gdzie 
tymczasowo osiada w gospodarstwie 
Mazurki Róży. Bohaterowie na nowo 
próbują ułożyć sobie życie w powojen-

nej rzeczywistości, dość szybko też za-
kochują się w sobie. Obraz Smarzow-
skiego jest niezwykle prosty, wręcz 
ascetyczny. Dialogi są skąpe, muzyka 
nie pojawia się prawie wcale. Brak też 
wielkich scen batalistycznych. Mimo to 
w filmie udało się świetnie wyekspono-
wać aż trzy ważne wątki. Pierwszy to 
ukazanie przetaczającej się przez kraj 
fali zdziczałych radzieckich żołnierzy. 
Drugi to problem etniczności Mazurów, 
ludu odrębnego kulturowo, którego 
tożsamość nie jest ani polska, ani nie-
miecka, choć została po części ukształ-
towana przez oba te państwa. W końcu 
mamy poruszoną też i kwestię drama-
tycznego wyboru, którego przez cały 
okres panowania socjalizmu w Polsce 
musiały dokonać tysiące ludzi. Wyboru, 
którego musiał dokonać również i Tade-
usz, katowany przez współpracujących 
z sowietami Polaków, namawiany to 
porzucenia swoich ideałów i rozpoczę-
cia  służby dla nowej, socjalistycznej 
ojczyzny. Hołdu dla tych, których, tak 
jak filmowego akowca, nie udało się 
złamać, wciąż mamy jeszcze w polskim 
kinie za mało. 

Oba filmy są zdecydowanie warte 
polecenia. Każdy z nich zapewne też 
trafi w gusta innych odbiorców. Łączy je 
jednak próba zmierzenia się z wielkimi 
i tragicznymi wydarzeniami. Zarówno 
Holland jak i Smarzowski rozprawiają 
się z historycznymi traumami wprost, 
pokazując rzeczywistość brutalnie i re-
alistycznie. Oba dzieła to bez wątpienia 
dobra odtrutka po świątecznym nawale 
lukrowanych komedii.

Filmowy
początek
roku

Paweł Leśniewski

(...) odbiorcy na świecie czę-
sto doceniają profesjonalizm 
polskich reżyserów, lecz nie 
są w stanie do końca zrozu-
mieć tragicznych meandrów 
polskiej historii, o których 
mówią ich dzieła.



Fotokoło CE

Zaprasza na warsztaty 
fotograficzne zorganizowane 
przez studentów Centrum 
Europejskiego UW. 

Obejmować one będą następujące 
spotkania:

1. „Fotografia reklamowa, 
sztuka plakatu”
16.03 g.16.00 s.04 CE

2. „Reortaż” 
27.04 g.16.00 s.04 CE

Za nami pierwsze spotkanie 
dotyczące podstaw fotografii!

Zajęcia poprowadzi P. Martyna 
Rudnicka.

Nasz adres: fotografiace@uw.edu.pl

Centrum Europejskie UW Al. 
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Zdjęcia z dwóch zorganizowancyh przez CE 
konferencji.

Seminarium naukowe „Wyzwania dla nowego 
budżetu Unii Europejskiej” zostało zorganizowane 

przez Centrum Europejskie pod patronatem Europej-
skiego Trybunału Obrachunkowego w Luksemburgu 

i Polskiej Prezydencji w Radzie UE.

Konferencja „Badania nad integracją europejską – 
wyzwania dla polsko-ukraińskiej współpracy nauko-

wej” była jednocześnie inauguracją projektu pt. „Kie-
runkowskaz na Zachód. Ukraińska młodzież u bram 
Europy” realizowanego przez CE UW oraz Wydział 

Stosunków Międzynarodowych Lwowskiego Uniwer-
sytetu Narodowego im. I.Franko w ramach grantu 

badawczego  Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP 
„Promocja wiedzy o Polsce 2011”.

fot. Klaudia Kapała 




