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Wiadomości4
UE POD LUPĄ

Oczywiście nie będzie tematem poruszonym w !CEntrum w do-
słownym znaczeniu. Ale w niedosłownym będzie. Figura reto-

ryczna, którą posłużyłam się w tytule, miała Cię, drogi Czytelniku, 
przede wszystkim zachęcić do lektury tego tekstu.  Od razu prze-
praszam za tę manipulację. Co mam na swoje usprawiedliwienie? 
Tekst ten będzie poświęcony plastycznej chirurgii umysłu, a twórcą 
tej wymownej metafory jest Wojciech Młynarski. Młynarski wykorzy-
stał ją jednak w sposób zdecydowanie bardziej drastyczny niż ja za-
mierzam to uczynić w niniejszym tekście. Pisał tak:

Jeśli za mało książek znasz
- to ci wychodzi na twarz.
Gdy nie wiesz, kim był J.S. Bach
- to spłaszcza ci czółka dach.
Nieznany ci Edypa los
- to deformuje ci nos.
Gdy nie wiesz, co to savoir-vivre
- żuchwę masz grubą, aż dziw!
(…)
Dwójka chirurgów jest w stanie
Zmienić wam twarz, bez wątpienia:
Myślenie i Oczytanie...

Moim zdaniem  dużo lepsze od chirurgii plastycznej jest syste-
matyczne dbanie o zdrowie. Myślę też, że nigdy nie da się doprowa-
dzić do idealnego wyglądu naszego najważniejszego organu. Już 
przecież Sokrates w V wieku przed naszą erą wiedział, że nic nie 
wiedział. Żeby do tego dojść, trzeba jednak  dużo ćwiczyć. 

Ten długi wstęp miał doprowadzić do pewnego – patetycznego 
dość – wniosku. Swoistym ćwiczeniem umysłu jest dla mnie współ-
tworzenie !CEntrum. Muszę przyznać, że to dla mnie jeden z do-
tychczas najtrudniejszych i jednocześnie najprzyjemniejszych tre-
ningów. Mam nadzieję, że uważacie go za całkiem efektywny. Dzielę 
się z Wami tą refleksją, ponieważ wraz z końcem studiów, dziękując 
Zespołowi !CEntrum za wspaniałą współpracę i przekazując ster 
Koleżankom i Kolegom, ruszam do innych zadań. Oczywiście nie 
oznacza to końca wspomnianego treningu ;)

Cytowany fragment wiersza Młynarskiego przyda się również 
w lekturze tego numeru pisma. Zwłaszcza redakcyjnej polemiki do-
tyczącej szkolnictwa wyższego, którą znajdziecie na stronach 8-12. 
Oprócz tego w tym numerze będziecie mogli dowiedzieć się, jak zo-
stać testerem egzaminów językowych dla funkcjonariuszy unijnych, 
gdzie kontynuować edukację po ukończeniu Centrum Europejskiego 
(albo jak ją urozmaicić w trakcie studiów) oraz będziecie mogli prze-
czytać krótki wywiad z nowym rektorem UW profesorem Marcinem 
Pałysem.

Zapraszam na ostatnią przedwakacyjną chirurgię plastyczną, 
a w zasadzie ćwiczenia prozdrowotne :) 

Iga Kamocka
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16 maja

Jan Tombiński, polski dyplomata, dotychczasowy 
Stały Przedstawiciel RP przy UE, został szefem unij-
nej placówki dyplomatycznej na Ukrainie.
Adam Kułach, dyrektor departamentu Afryki i Bli-
skiego Wschodu w MSZ oraz pełnomocnik ministra 
spraw zagranicznych ds. Afryki Północnej, były polski 
ambasador w Arabii Saudyjskiej, otrzymał stanowi-
sko ambasadora UE w Arabii Saudyjskiej.

Przed haskim trybunałem rozpoczął się proces 
Ratko Mladicia, odpowiedzialnego za liczne zbrodnie 
na ludności cywilnej w czasie wojny na Bałkanach 
w latach 90-tych XX wieku, m.in. za ludobójstwo 
w Srebrenicy, gdzie siły bośniackich Serbów zabiły 
ponad 8 tysięcy muzułmańskich chłopców i męż-
czyzn. Mladić nie przyznaje się do winy.

Sformułowanie nowego rządu we Francji. Z 34 
stanowisk ministerialnych połowę zajęły kobiety. 
W skład rządu pod przywództwem Jeana-Marca 
Ayraulta wszedł m.in. były premier Laurent Fabius 
(otrzymał tekę ministra spraw zagranicznych) oraz 
Pierre Moscovici, szef kampanii Francoisa 
Hollande’a, który został ministrem gospodarki 
i finansów.

Właściwie należałoby powiedzieć, że będzie to Republika Cypru – południo-
wa część wyspy zamieszkała przez cypryjskich Greków. Wyspa, pomimo że 

zajmuje powierzchnię około 9,2 tys. km2, podzielona jest na dwa twory państwowe 
– Republikę Cypru oraz Turecką Republikę Cypru Północnego (Cypr Północny), 
jej częścią są także dwie enklawy brytyjskie – Akrotiri i Dhekelia. Cypr północny 
nie został uznany za państwo przez społeczność międzynarodową, jedynie przez 
Turcję – tę część wyspy zamieszkuje bowiem ludność turecka. Mimo braku oficjal-
nego uznania, funkcjonuje jako odrębna część wyspy – podzielony kraj boryka się 
z wieloma problemami.

Formalnie cała wyspa należy do Unii Europejskiej, lecz w praktyce stosowanie 
prawa unijnego jest zawieszone w stosunku do Tureckiej Republiki Cypru Pół-
nocnego. W kwietniu 2004 roku w referendum cypryjscy Grecy powiedzieli „nie” 
połączeniu wyspy, podczas gdy cypryjscy Turcy poparli tę ideę w 65%. W efekcie 
trudno jest realizować projekty z funduszy UE na północy podzielonego kraju. Tur-
cja z kolei rewanżuje się kwestionowaniem wyłącznej strefy ekonomicznej Cypru 
z powodu bogatych zasobów gazu wokół wyspy i deklaruje, że w trakcie cypryj-
skiej prezydencji nie zasiądzie do żadnych rozmów z UE.

Kolejnym problemem jest słaby stan cypryjskiej gospodarki, uzależnionej od 
sytuacji w Grecji. We wrześniu ub. roku Cypr wynegocjował z Rosją pożyczkę 
w wysokości 2,5 mld euro. Spekuluje się, że Cypr będąc członkiem strefy euro 
chciał uniknąć kontroli UE i Międzynarodowego Funduszu Walutowego w krajo-
wych bankach, oskarżanych o pranie brudnych pieniędzy z całego świata, w tym 
z Rosji. 

Cypryjskim ewenementem na skalę europejską jest także jej przywódca – De-
metris Christofias jest jedynym komunistycznym przywódcą w Europie. Reprezen-
tuje Postępową Partię Ludzi Pracy (AKEL), której był sekretarzem generalnym 
w latach 1988-2009. Partia ta w 2009 roku otrzymała 34,9% głosów w wyborach 
do Parlamentu Europejskiego (w 2004 roku było to 27,89%).

Pomimo problemów, które wynikają z sytuacji wewnętrznej państwa, program 
cypryjskiej prezydencji wydaje się być bardzo ambitny. Jeden z najmniejszych 
krajów UE chce do końca roku skończyć negocjacje nad budżetem na lata 2014-
2020, podjąć kwestię prawa azylowego w związku z dużą liczbą arabskich ucieki-
nierów na południu Europy oraz wypracować zintegrowaną politykę morską. Cie-
kawe, w jakim stylu ten cypryjski koktajl zakończy przewodnictwo rozpoczętego 
przez nas europejskiego trio. 

Mateusz Skiba

Czas na Cypr W lipcu Cypr obejmie po Danii 
prezydencję w Radzie Unii Europejskiej

17 maja

Powołanie przejściowego (do czasu wyborów 
parlamentarnych 17 czerwca) rządu w Grecji pod 
przywództwem Panajotisa Pikramenosa. Przejścio-
wy rząd nie mógł składać w imieniu Grecji żadnych 
istotnych zobowiązań politycznych.

18-19 maja

Szczyt grupy G-8 w Camp David poświęcony m.in. 
omówieniu sytuacji w strefie euro i w Grecji oraz 
globalnemu bezpieczeństwu w kontekście programu 
atomowego Iranu.

20 maja

Wybory prezydenckie w Serbii, które wygrywa 
kandydat opozycji nacjonalistycznej Tomislav Nikolić. 
Nieznaczną ilością głosów pokonał on byłego pre-
zydenta – Borisa Tadicia – zwycięzcę pierwszej tury 
wyborów.  Frekwencja wyniosła około 46%.

20-22 maja

Szczyt NATO w Chicago, podczas którego zadecy-
dowano o zakończeniu misji w Afganistanie do końca 
2014 i przekazaniu odpowiedzialności za bezpie-
czeństwo w tym kraju armii afgańskiej. Zainauguro-
wano także pierwszą fazę systemu obrony rakietowej 
w Europie.

21 maja 

Niemiecki rząd podtrzymuje sprzeciw wobec propo-
zycji wprowadzenia wspólnych obligacji strefy euro, 
tzw. euroobligacji. 

Komisarz UE ds. konkurencyjności Joaquin Almunia 
wezwał koncern Google do zaprezentowania 
w ciągu kilku najbliższych tygodni środków mających 
naprawić skutki monopolistycznych praktyk, o które 
Google został oskarżony w 2010 roku. Koncern 
może w ten sposób uniknąć kary finansowej. 

21-24 maja  

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego poświe-
cona m.in.: 

• zbliżającemu się szczytowi UE,
• propozycji wprowadzenia podatku od transak-

cji finansowych,
• sytuacji na Ukrainie,
• relacjach UE z Chinami,
• ochronie tuńczyka.

22-25 maja

Zielony Tydzień w Brukseli. W tym roku obchodzony 
pod hasłem „Woda – liczy się każda kropla”.

Mogłoby się wydawać, że 
flaga z prawej strony lepiej 

odaje charakter wyspy.
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Bananowa wojna 
To określenie stosowane nie tylko odnośnie walki 
o dominację w amerykańskim świecie przestępczym 
w latach sześćdziesiątych. Chociaż porachunki gan-
gów mogą wydawać się bardziej emocjonujące niż 
handlowy spór pomiędzy Unią a Stanami Zjedno-
czonymi na forum Światowej Organizacji Handlu, to 
właśnie tego drugiego zagadnienia będzie dotyczyła 
niniejsza notka. „Wojna bananowa” to spór dotyczący 
cła na import bananów rozpoczęty w 1993 roku. Unia 
chciała chronić produkcję bananów w byłych europej-
skich koloniach, co uskuteczniała importując te owoce 
właśnie z tych krajów. Banany uprawiane są również 
w Ameryce Południowej i Łacińskiej, a właścicielami 
plantacji często są Amerykanie. Plantacje amerykań-
skie są zdecydowanie bardziej efektywne niż te afry-
kańskie, dlatego UE w obawie przed dominacją ba-
nanów amerykańskich w ogólnym imporcie bananów, 
zamroziła kwoty importowe dla państw amerykań-
skich. Pomimo że w 2001 roku wypracowano kompro-
mis, w efekcie którego unijna kwota importu bananów 
z Ameryk została zwiększona ze 100 tys. ton do 2653 
tys. ton, banany są nadal delikatnym zagadnieniem 
w rozmowach handlowych. UE nadal niektórym pań-
stwom Afryki i Karaibów zezwala na eksportowanie 
pewnej ilości bananów bez płacenia ceł. Handlowcy 
z Ameryki Południowej nie mają dostępu do tych kwot 
i płacą cła w wysokości 148 dolarów za tonę. Do 2016 
roku mają one zostać obniżone do 114 dolarów. Nikogo nie zaskoczył wynik pierwszej tury francuskich wyborów prezydenc-

kich, które odbyły się 22 kwietnia. Do drugiej tury dostali się dotychczasowy 
prezydent Nicolas Sarkozy z wynikiem 27,18% oraz kandydat socjalistów Fra-
nçois Hollande, który uzyskał 28,63% głosów. W drugiej turze, 6 maja Francu-
zi zagłosowali głównie za lub przeciwko Sarkozy’emu, który podczas pełnienia 
swojej kadencji od 2007 roku nie zyskał powszechnego poparcia społecznego. 
Z wynikiem 51,64% wygrał Hollande, który już 15 maja został zaprzysiężony na 
urząd Prezydenta Republiki Francuskiej. Tym samym Hollande został pierwszym 
socjalistycznym przywódcą Francji od 1995 roku, czyli od czasów François Mit-
terranda. Sarkozy natomiast został jedenastym z europejskich przywódców, któ-
rzy upadli od czasu wybuchu kryzysu finansowego.

6 maja będzie wielką datą dla naszego kraju, nowym początkiem dla Europy, 
nową nadzieją dla świata – mówił François Hollande tuż po ogłoszeniu pierw-
szych wyników wyborów. I wszystko wskazuje na to, że hasło jego kampanii – 
„Czas na zmianę” – się ziści. Przede wszystkim nowy prezydent Francji ma za-
miar skończyć z polityką cięć budżetowych. Oficjalnie planuje walkę z deficytem 
budżetowym i wysokim długiem publicznym, jednak w tym samym czasie chciał-
by podnieść minimalną pensję, stworzyć 150 tysięcy miejsc pracy w sektorze pu-
blicznym, w tym 60 tysięcy dla nauczycieli, oraz obniżyć wiek emerytalny z 62 do 
60 lat dla osób, które zaczęły pracować przed 20 rokiem życia. Trzeba przyznać, 
że brzmi to dość absurdalnie. Zrównoważyć budżet Hollande będzie próbował 
poprzez podniesienie podatków, szczególnie dla najbogatszych Francuzów – do 
75% na dochody powyżej miliona euro. W kwestii oszczędności – obniżył już 
o 30% pensję premiera, ministrów i prezydenta.

Wybór Francuzów może wpłynąć nie tylko na francuską politykę, ale również 
na politykę na szczeblu europejskim. Niemiecka kanclerz, która przed wybora-
mi udzieliła oficjalnego poparcia Sarkozy’emu, zadzwoniła do nowo wybranego 
prezydenta Francji jeszcze w dniu drugiej tury wyborów. I to właśnie do Niemiec 
Hollande odbył swoją pierwszą oficjalną podróż. Kanclerz Merkel i Prezydent 
Hollande mają dużo do omówienia, nowy prezydent chciałby renegocjować pakt 
fiskalny i przeforsować pomysł euroobligacji, które mogłyby finansować projek-
ty infrastrukturalne w skali europejskiej. Co więcej, jeszcze w maju na szczycie 
NATO w Chicago Hollande, wbrew namowom Stanów Zjednoczonych, zapowie-
dział wycofanie do końca roku francuskich sił wojskowych z Afganistanu. 

Planów Hollande ma sporo, ale jak widać od samego początku nie próżnuje 
i stara się wprowadzać je w życie. Ma na to duże szanse, ponieważ czerwcowe 
wybory parlamentarne wygrali socjaliści uzyskując 314 z 577 mandatów, czyli 
większość absolutną.

Marzena Skubij

Rewolucja francuska 
part 2

Nowy prezydent Francji ma 
zamiar skończyć z polityką cięć 

budżetowych

CE
CE to nie tylko skrócony zapis naszej jednostki aka-
demickiej, ale także znak umieszczany na produktach 
potwierdzający ich zgodność z wymogami unijnych 
dyrektyw „Nowego Podejścia”. „CE” to skrót od „Com-
munité Européen”. Produkt oznaczony tym znakiem 
musi zostać wpuszczony na rynek wszystkich państw 
członkowskich UE, chyba że udowodnią one, że 
proces znakowania danego towaru nie przebiegał 
zgodnie z obowiązującymi regulacjami lub gdy istnie-
je podstawa do zastosowania klauzuli ochronnej na 
podstawie artykułu 36 TUE. Znak „CE” został wpro-
wadzony w celu eliminowania barier w przepływie to-
warów w UE. Dyrektywy „Nowego Podejścia” dotyczą 
bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i śro-
dowiska oraz określają zagrożenia, które producent 
powinien wykryć i wyeliminować. Podejście to odno-
si się zarówno do postaci gotowej danego produktu, 
jak również do wszystkich etapów jego wytwarzania. 
Więcej: http://www.oznaczenie-ce.pl/

BEUC
Bureau Européen des Unions de Consommateurs, 
czyli Europejska Organizacja Konsumencka. Jest to 
powstała w 1992 roku organizacja lobbująca w Unii 
Europejskiej, która zrzesza 42 organizacje konsu-
menckie z 31 krajów europejskich. Jest uznawana 
za jedną z najskuteczniejszych grup interesu. Więcej: 
http://www.beuc.org.  

Attaché 
Tłumacząc z języka francuskiego „attaché” oznacza 
„przydzielony, doczepiony”. Jest to najniższy stopień 
dyplomatyczny członka personelu dyplomatycznego 
państwa wysyłającego w państwie przyjmującym. Je-
dynie attaché wojskowy oznacza wysokie stanowisko 
w misji dyplomatycznej. Jest nim zazwyczaj oficer sił 
zbrojnych w stopniu generała, pułkownika lub majora. 
Stopnie polskiego  personelu dyplomatycznego w po-
rządku od stanowiska najważniejszego to: ambasa-
dor tytularny, radca minister, I radca, radca, I sekre-
tarz, II sekretarz, III sekretarz, attaché. 

Piszesz do szuflady? Pisz do „Centrum Europa Świat”! Znasz się na grafice? Rysujesz? Chcesz się zająć promocją? Poszukujemy studen-
tów 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. 

Fot. projekt w
łasny
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Majowe i czerwcowe 
wybory w Grecji 

Nikt nie chciał wygrać?

Po 17 czerwca Europa odetchnęła z ulgą. Przy frekwencji 62,47% wybory wy-
grała Nowa Demokracja z wynikiem 29,66% wszystkich głosów. Otrzymała 

więc 129 mandatów w 300-osobowej Izbie Deputowanych – jako partia, która zdo-
była największą ilość głosów, przydzielono jej dodatkowe 50 miejsc w Parlamen-
cie Hellenów. SYRIZA (jeden z sojuszy wyborczych radykalnej lewicy) zdobyła 
26,89% głosów, co przekłada się na 71 mandatów, a Panhelleński Ruch Socjali-
styczny (PASOK) - 12,28% otrzymując 33 miejsca w parlamencie. Z nadzieją, że 
pat koalicyjny się nie powtórzy, misji tworzenia rządu ponownie podjął się przy-
wódca Nowej Demokracji Antonis Samaras. Pat się nie powtórzył, powstał rząd 
koalicyjny Nowej Demokracji, PASOK i Demokratycznej Lewicy (DIMAR), która 
otrzymała 6.26% głosów. 

 17 czerwca Grecy po raz kolejny w tym roku udali się do urn wyborczych, by 
wybrać swoich przedstawicieli do Izby Deputowanych. Kolejne głosowanie było 
następstwem fiaska wyborów majowych, po których żadnej z trzech partii, które 
otrzymały największą liczbę głosów w wyborach, nie udało się zdobyć większości, 
która pozwoliłaby na stworzenie rządu. 

6 maja Grecy po raz pierwszy mieli możliwość wypowiedzenia się, co sądzą na 
temat sytuacji w ich kraju i polityki reform głównie nałożonych na nich przez Mię-
dzynarodowy Fundusz Walutowy i Komisję Europejską. Wybory parlamentarne 
nieznacznie wygrała Nowa Demokracja, na którą oddano 18,85% głosów. Tuż za 
nią uplasował się ruch SYRIZA, który otrzymał 16,78% głosów, trzecią siłą w par-
lamencie został PASOK, który otrzymał ich 13,18%.

Wyniki wyborów stanowiły odzwierciedlenie nastrojów społeczeństwa greckie-
go, które miało dość kolejnych reform i polityki zaciskania pasa. Z tego powodu 
tak duże było poparcie dla partii SYRIAZA, która w swoim programie wyborczym 
zapowiadała odrzucenie wprowadzenia kolejnego pakietu oszczędnościowego 
na lata 2013-2014. Partia ta postuluje przede wszystkim wycofanie się  Grecji 
z uzgodnionego planu reform. Natomiast pozostałe partie, na czele z Nową De-
mokracją, optują za pozostaniem przy obecnej polityce  oszczędnościowej. Obie 
partie prezentują podobny program gospodarczy. Chcą wprowadzić takie refor-
my socjalne, które wspomogłyby tych, którzy najmocniej odczuli załamanie go-
spodarcze spowodowane kryzysem. Zarówno SYRIAZA jak i Nowa Demokracja 
w swoich programach wyborczych zapowiadały podwyższenie emerytur i zasiłków 
rodzinnych dla najuboższych. Dodatkowo SYRIAZA  zapowiada, że podwyższy 
zasiłki dla bezrobotnych. Obie partie są zgodne co do podwyższenia płacy mini-
malnej oraz nie zgadzają się na natychmiastową redukcję etatów w administracji 
publicznej.

6 maja żadna partia nie uzyskała większości pozwalającej jej na samodzielne 
rządzenie. 7 maja prezydent Karlos Papulias powierzył misję tworzenia nowego 
rządu szefowi zwycięskiej  partii Nowa Demokracja, jednocześnie podkreślając, 
że w myśl greckiej konstytucji partia ma trzy dni na utworzenie rządu. Po tym 

23 maja

Nieformalny szczyt UE poświęcony głównie omówie-
niu sytuacji politycznej i gospodarczej w Grecji.

25 maja

Iran oraz stali członkowie Rady Bezpieczeństwa 
ONZ (USA, Wielka Brytania, Francja, Rosja, Chiny, 
Niemcy) nie doszli do porozumienia w sprawie irań-
skiego programu nuklearnego. Stali członkowie Rady 
obawiają się produkcji broni jądrowej przez Iran, 
który zapewnia, że potrzebuje wzbogaconego uranu 
wyłącznie w celach cywilnych, np. do zastosowania 
w energetyce. 
Kolejne, trzecie już spotkanie w ostatniej rundzie 
negocjacji, która rozpoczęła się w zeszłym miesiącu 
w Stambule, odbędzie się w Moskwie 18-19 czerw-
ca.

28 maja

Andrzej Seremet, polski prokurator generalny, został 
wybrany jednogłośnie na prezydenta sieci prokurato-
rów generalnych Unii Europejskiej.

29 maja

Rada ds. Ogólnych poświęcona długoterminowej 
perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Komisja Europejska zwróciła się do Światowej Orga-
nizacji Handlu z prośbą o skonsultowanie z Argen-
tyną ograniczeń nakładanych przez to państwo na 
import towarów z UE.

30 maja

Szczyt Rady Państw Morza Bałtyckiego w Stral-
sundzie. W tym politycznym spotkaniu, oprócz 
gospodyni Angeli Merkel i premierów państw nadbał-
tyckich, wziął udział również przewodniczący Komisji 
Europejskiej Jose Manuel Barroso.

31 maja

Unijni ministrowie handlu spotkali się wspólnie 
z Radą ds. Zagranicznych w celu omówienia takich 
zagadnień jak: relacje handlowe UE-Japonia, „zielo-
ny wzrost”, współpraca UE-USA w zakresie wzrostu 
i zatrudniania, umowa handlowa UE z Kanadą.

Brussels Economic Forum.

Referendum w Irlandii w sprawie przyjęcia Paktu 
Fiskalnego. 60,3% głosujących opowiedziało się za 
przyjęciem Paktu. Irlandia jest jedynym państwem, 
w którym o przyjęciu bądź odrzuceniu paktu decydu-
je wynik referendum.

3-6 czerwca 

Szczyt UE-Rosja w Petersburgu. Jego głównymi 
tematami są problemy walki ze światowym kryzysem 
gospodarczym i finansowym, a także sytuacja w Syrii 
i program atomowy Iranu.

8 czerwca

Na czas Euro 2012 Polska przywróciła kontrole na 
wewnętrznej granicy Unii Europejskiej z Niemcami, 
Słowacją, Czechami i Litwą. Na mocy rozporządze-
nie szefa MSW, kontrole na granicy oraz w portach 
i na lotniskach potrwają do 1 lipca.

Filip Kaczmarek, pochodzący z Platformy Obywatel-
skiej deputowany Europejskiej Partii Ludowej, został 
nowym przewodniczącym delegacji Parlamentu 
Europejskiego ds. stosunków z Białorusią. Zastąpił 
na tym stanowisku wiceprzewodniczącego PE Jacka 
Protasiewicza.

Źródło: w
w

w.presidency.gr

Jednak Grecy nie pobili belgijskiego rekordu 541 dni kryzysu 
gabinetowego. Liderzy zwycięskich w wyborach partii.
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terminie misję tę otrzymuje kolejne ugrupowanie, które zdobyło najwięcej głosów 
w wyborach. 

Antonis Samaras ogłosił swoją dymisję jeszcze tego samego dnia, którego 
otrzymał misję tworzenia nowego rządu. Następnie tę misję otrzymały kolejno par-
tie SYRIZA oraz PASOK, którym także nie udało się w ciągu trzech dni sformuło-
wać rządu. 

Partie podzieliły się na dwa obozy – jeden popierający dalszy plan oszczęd-
nościowy reprezentowany przez PASOK i Nową Demokrację, drugi proponujący 
odejście od polityki oszczędnościowej, który reprezentowały pozostałe frakcje 
w parlamencie. Reprezentanci obu obozów wzajemnie blokowali utworzenie koali-
cji z partią z rywalizującego obozu. 

Dodatkowym czynnikiem, który wpłynął na pat rozmów koalicyjnych, była infor-
macja o możliwości bankructwa Grecji, a w konsekwencji jej wyjście ze strefy euro 
i powrotu do drachmy. Sytuację w Grecji pilnie śledziła cała Europa i firmy inwe-
stujące w tym państwie, gdyż obawiano się, że rządy obejmie partia SYRIZA – ta 
skrajne lewicowa partia głosiła m.in. hasła nawołujące do niespłacania przez rząd 
greckich należności. 

Inicjatywa prezydenta Papulisa, by stworzyć ponadpartyjny rząd ekspercki, też 
zakończyła się fiaskiem. 17 maja na spotkaniu przedstawicieli 7 partii politycznych, 
które weszły do greckiego parlamentu, ogłoszono zakończenie rozmów negocja-
cyjnych. 19 maja wskutek braku możliwości stworzenia koalicji rządowej, prezydent 
Karlos Papulias rozwiązał parlament i ogłosił nowe przedterminowe wybory, które 
odbyły się 17 czerwca. Do tego czasu w Grecji władzę sprawował rząd tymczaso-
wy, który jednak nie mógł podejmować żadnych wiążących decyzji politycznych. 

Dopiero drugie wybory parlamentarne doprowadziły do powołania rządu 
w Grecji. Nowy rząd walcząc z tragicznym stanem greckiej gospodarki będzie mu-
siał wziąć pod uwagę kilkukrotnie wyrażony przez Greków sprzeciw wobec reform 
a także sztywne stanowisko przywódców unijnych i MFW. Powołanie rządu nie roz-
wiązuje problemów gospodarczych. Wydaje się, że Europa zawczasu odetchnęła 
z ulgą. 

Martyna Szostek

10 czerwca

Pierwsza tura wyborów parlamentarnych we Francji. 
Zwyciężyła Partia Socjalistyczna nowego prezydenta 
Francois Hollande’a wraz z sprzymierzoną partią 
Zielonych. 

11-14 czerwca

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Stras-
burgu poświęcona m.in. zarządzaniu gospodarcze-
mu w Europie, budżetowi na lata 2014-2020 oraz 
zasadom dotyczącym pakowania i składu produktów 
bezglutenowych i mleka dla niemowląt.

13 czerwca

Komisja Europejska odrzuciła zainicjowaną przez 
obywateli UE propozycję rezygnacji z energii atomo-
wej. Inicjatywa obywatelska była zapoczątkowana 
przez Niemiecką Federację na rzecz Środowiska 
i Ochrony Przyrody (BUND).

17 czerwca

Drugie w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy wybo-
ry parlamentarne w Grecji 

18-19 czerwca

Szczyt G20.

21 czerwca

Szczyt eurogrupy. 

25 czerwca 

Rada ds. Zagranicznych. 

26 czerwca

Rada ds. Ogólnych.

28-29 czerwca 

Szczyt Rady Europejskiej. 

5 lipca 

Spotkanie zarządu Europejskiego Banku Central-
nego.

9 ipca 

Szczyt eurogrupy (termin nie został jeszcze ostatecz-
nie ustalony).

19 lipca 

Spotkanie Zarządu Europejskiego Banku Central-
nego

Wybory 17 czerwca były dla Grecji „być albo nie być”. To od ich wyników za-
leżało, czy Grecja nadal będzie wdrażać nałożone przez MFW i Komisję Eu-
ropejską pakiety reform, czy odstąpi od tej polityki powodując coraz większe 
zadłużanie się Grecji, co w konsekwencji może zmusić Greków do wyjścia ze 
strefy euro. Natomiast wyjście ze strefy euro może mieć negatywny wpływ na 
sytuację w krajach, które tak jak Grecja borykają się z ogromnym zadłużeniem 
np. Irlandia, Portugalia czy Hiszpania. Wyjście Grecji spowoduje obniżenie 
wiarygodności kredytowej tych państw. Dlatego wyniki wyborów w Grecji były 
ważne nie tylko dla Grecji, ale i całej Europy. Ewentualne fiasko rozmów ko-
alicyjnych mogło wpłynąć negatywnie na sytuację nie tylko w strefie euro, ale 
także zachwiać kruchą ostatnio stabilnością całej Unii Europejskiej.

Źródło: w
w

w.flickr.com
, Q

uapan

16-17 czerwca

Wybory prezydenckie w Egipcie z wynikiem 51,73% 
wygrywa umiarkowany islamista Mohamed Mursi.

22 czerwca

Spotkanie przywódców czterech europejskich 
państw - Niemiec, Francji, Włoch i Hiszpanii w celu 
omówienia sytuacji w strefie euro przed szczytem 
Rady Europejskiej.

21 czerwca

Utworzenie rządu w Grecji pod przywództwem 
Antonisa Samarasa, lidera partii Nowa Demokracja. 
Reząd jest koalicją Nowej Demokracji, Panhelleń-
skiego Ruchu Socjalistycznego oraz lewicowego 
ruchu SYRIZA. 
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Edukacja w XXI wieku

Wydaje się, że po ponad dwudzie-
stu latach transformacji, kiedy to 

system edukacji musiał dostosować się 
do zmieniających się realiów gospodar-
czych, doszliśmy do kolejnego punk-
tu przełomowego. Po okresie wielkich 
reform (nowe podstawy programowe, 
wprowadzenie gimnazjów, informatyza-
cja szkół i uniwersytetów) przed polską 
edukacją stają nowe wyzwania. Kiedy 
nadrabialiśmy historyczne zaległości, 
świat nie czekał stojąc w miejscu.

Dzisiaj dostęp do wiedzy i informacji 
jest czymś oczywistym (mamy wręcz do 
czynienia z nadprodukcją informacji i in-
formacjami śmieciowymi). Celem edu-
kacji przestaje być przyswajanie wiedzy, 
bowiem dostęp do tych samych danych, 
dzięki Internetowi i komputerom, mają 
miliony ludzi. W obecnej rzeczywistości 
prawdziwą wartością jest umiejętność 
analizy wiadomości, selekcji danych 
i krytycznego doboru źródeł. Tkwimy 
w punkcie, w którym musimy przyjąć, że 
edukacja nie równa się przekazywaniu 
wiedzy, dziś nie mniej ważne jest, aby 
kształciła postawy i umiejętności.

Cogito ergo sum
Burzliwą dyskusję wywołał tekst preze-
sa PZU Andrzeja Klesyka opublikowany 
w Gazecie Wyborczej pod koniec kwiet-
nia (Szukamy tych, którzy myślą samo-

dzielnie, Gazeta Wyborcza, 23.04.2012). 
Polskie szkolnictwo wyższe opisane 
zostało w nim jako struktura niegotowa 
do współpracy z biznesem, kształcąca 
bezrobotnych, wysyłająca w świat ab-
solwentów nieprzygotowanych do pracy 
w sposób praktyczny.

Kogo szukają dzisiaj najwięksi pra-
codawcy? Jak pisze prezes Klesyk: Nie 
szukają wśród studentów i świeżych ma-
gistrów genialnych aktuariuszy albo ge-
nialnych marketingowców, bo takich nie 
ma. Szukają osób, które za 2, 3, 5, 10 lat 
mogą być genialnymi aktuariuszami, ge-
nialnymi menedżerami, genialnymi spe-
cjalistami od czegokolwiek. Szukają po-
tencjału, który można by było wydobyć. 
Szukają talentu. (…) Kogoś, kto np. jest 
zdolny do myślenia holistycznego i nie-
schematycznego, umie się uczyć i se-
lekcjonować wiedzę, potrafi pracować 
w zespole lub w sieci, wie, jak zaplano-
wać i wykonać na czas swoją pracę. Ma 
zdolność rozumienia INNYCH i współ-
czucia im, jest uczciwy i odważny, zdol-
ny do stawiania sobie ambitnych celów 
i osiągania ich bez naruszania godności 
innych osób.

Liczne badania pokazują, że coraz 
bardziej tracą na znaczeniu kompetencje 
twarde, stricte zawodowe, zdecydowa-
nie ważniejsze stają się obecnie kompe-
tencje miękkie, rozumiane jako zespoły 

To już trzeci numer, w którym zdecy-
dowaliśmy się trochę ze sobą we-

wnątredakcyjnie popolemizować. Ponie-
waż praca nad numerem przypadła tym 
razem na gorący majowo-czerwcowy 
okres zaliczeń, egzaminów i dopinania 
na ostatni (bądź przedostatni) guzik prac 
dyplomowych, na łamach czasopisma 
umieszczamy tylko część wątków po-
ruszonych na kolegium redakcyjnym. 
Rozmowa przecież nie ogranicza moż-
liwości poruszenia niezliczonej liczby 
zagadnień, a przelanie swych poglądów 
na papier (ekran) wymaga autorygoru i… 
czasu. Spośród zebranych tekstów wy-
braliśmy jednak trzy, które publikujemy.

Temat, który podjęliśmy w tym nume-

rze, dotyczy szeroko pojętego szkolnic-
twa wyższego. O tym, że temat ujęliśmy 
szeroko, przekonacie się zresztą czyta-
jąc trzy teksty poruszające całkiem inne 
aspekty. Wszystkie mają jednak wspólny 
mianownik w postaci listu prezesa PZU 
Andrzeja Klesyka, który ukazał się pod 
koniec kwietnia w Gazecie Wyborczej. 
Biznesmen podkreślał, że absolwenci 
polskich uczelni nie są przygotowani do 
odpowiadania na wyzwania współcze-
snego rynku pracy, mają problemy z kry-
tycznym doborem informacji, analizą, nie 
są wystarczająco kreatywni. Taki obraz 
polskiego studenta skłonił do dyskusji, 
której część zamieszczamy poniżej. Za-
praszamy do włączenia się do debaty, 

ponieważ temat ważny, zwłaszcza dla 
społeczności akademickiej, której nasze 
czasopismo jest dedykowane. 
Iga Kamocka

W praktyce znany wszystkim doskonale, lecz 
nie zawsze w teorii. Kilka słów o systemie bo-
lońskim

19 czerwca 1999 roku ministrowie edukacji z 29 
państw europejskich podpisali Deklarację Boloń-
ską. Wraz z dokumentami podpisanymi na kolej-
nych konferencjach określiła ona zadania, których 
realizacja ma zapewnić lepszą jakość kształcenia 
poprzez harmonizację procesu edukacji w szkol-
nictwie wyższym w krajach uczestniczących 
w procesie (obecnie jest ich 45). Proces Boloń-
ski nie zakłada jednak ujednolicenia systemów 
szkolnictwa wyższego w tych krajach, a jedynie 
uzgodnienie i przyjęcie ogólnych zasad ich funk-
cjonowania.

Podstawowym celem Procesu było utworze-
nie do roku 2010 Europejskiego Obszaru Szkolnic-
twa Wyższego (EOSW). Wśród głównych zadań 
Procesu znalazło się m.in. przyjęcie w szkolnictwie 
wyższym wielostopniowego systemu kształcenia. 
Studia pierwszego stopnia to studia licencjackie 
lub inżynierskie a studia drugiego stopnia to studia 
magisterskie. W 2003 do systemu włączono tak-
że studia doktoranckie, trzeciego stopnia, tworząc 
tym samym system trzystopniowy. W skład progra-
mu wchodzi również przyjęcie systemu porówny-
walnych dyplomów i ocen oraz wprowadzenie Su-
plementu do Dyplomu. W Europejskim Obszarze 
Szkolnictwa Wyższego obowiązuje oprócz tego 
system punktów kredytowych, znany jako ECTS 
(European Credit Transfer System), który gwaran-
tuje, że studia zagranicą są zaliczane do programu 
realizowanego przez studenta w jego macierzy-
stej uczelni. Państwa, które podpisały Deklarację 
współpracują ze sobą także na rzecz zwiększenia 
mobilności studentów, nauczycieli akademickich 
i naukowców np. w ramach programu Socrates-
Erasmus lub dwustronnych umów międzynarodo-
wych.

Amerykański system oświaty

Amerykański system szkolnictwa jest zupełnie 
inny od tego, który mamy zarówno w Polsce jak 
i w całej Europie. Wynika to z jego najbardziej 

Dyskusja nad polskim systemem 
edukacji skłoniła nas do sprawdze-

nia, jak edukacja przebiega w innych 
państwach. Poniżej kilka krótkich 

tekstów z wynikami naszego badania. 

Wyróżnij się myśleniem!
E-maila o właśnie takim tytule 
otrzymałem na swoją pocztę elektro-
niczną kilka dni temu. Nie była to ani 
zachęta do udziału w internetowym 
teście na poziom IQ ani reklama 
suplementu diety wspomagającego 

pracę mózgu. W ten sposób prywat-
na uczelnia postanowiła zachęcić 
potencjalnych studentów do skorzy-
stania z jej oferty. Czyżby myślenie 
wracało do łask?
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cech i umiejętności „dobrego pracowni-
ka”. Na podstawie raportu PKPP Lewia-
tan  (Kwalifikacje dla potrzeb pracodaw-
ców, 2011 r.), do kompetencji miękkich 
przywołanych przez prezesa PZU warto 
by jeszcze dopisać: punktualność, umie-
jętność pracy w zespole i prezentowania 
wniosków, kreatywność oraz szacunek 
dla prawa. Dlaczego większość praco-
dawców uważa, że polska edukacja nie 
wpaja tych wartości i postaw? Częścio-
wo jest to wina wadliwego systemu, czę-
ściowo jesteśmy winni sami sobie.

Oszukani?
W niezwykle ciekawym tekście: Profe-
sor do młodych, wykształconych bezro-
botnych: Zostaliście oszukani (Gazeta 
Wyborcza, 28.04.2012) bardzo zdecydo-
wany głos w dyskusji nad kondycją pol-
skiej nauki wyższej zabrał profesor Jan 
Stanek z Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Krakowski fizyk określa obecną sytuację 
jako jedno wielkie oszustwo. Na czym 
ono polega? Przede wszystkim na zakła-
maniu. Zdaniem profesora zbyt pochop-
nie wpojono nam, że jesteśmy dobrze 
wykształceni. Mechanizm oszustwa jest 
bardzo prosty. Nauczyciele bezpodstaw-
nie wypisują świadectwa, wykładowcy 
łatwo zaliczają egzaminy, uczelnie „od 
ręki” wydają dyplomy (czasem nawet 
kilka). Wystarczy jeszcze dodać kilku 
polityków, którzy chcąc przypodobać się 
społeczeństwu krzyczeć będą głośno, że 
dyplom jest tożsamy z posiadaniem wie-
dzy i umiejętności, a każdemu studen-
towi dadzą pracę (oczywiście jak tylko 
dojdą do władzy). I system zakłamania 
się kręci.

Trudno jednak jednoznacznie potę-
pić część nierzetelnych wykładowców – 
przyszło im pracować w systemie, który 
z założenia prowadzi do wypaczeń. Jak 
podkreśla profesor Stanek: (…) pracow-
nicy dydaktyczni są płaceni od liczby 
wydanych dyplomów, a nie od jakości 
przekazanej wiedzy. Mało tego, rzetelne 
wypełnianie obowiązków dydaktycznych 
nieuchronnie prowadzi do zawodowej 
klęski (…) awans zawodowy zależy wy-
łącznie od osiągnięć naukowych, mie-
rzonych liczbą publikacji. W rezultacie 
naukowcy z szafarzy wiedzy stali się 
handlarzami marzeń. O problemie nie-
dofinansowania uczelni oraz ich przepeł-
nieniu nie trzeba chyba wspominać.

Każdego ze studentów, który czuje 
teraz narastającą złość i chciałby krzyk-
nąć „oszukali mnie!”, proszę o chwilę re-
fleksji. Czy aby na pewno my – studenci 
– nie mamy sobie nic do zarzucenia? Do 
podjęcia swoistego „rachunku sumienia” 
zachęca wykładowca UJ, pytając: (…) 
czy przypadkiem nie jest tak, że zosta-
liście oszukani, bo chcieliście być oszu-
kani? Czy przyszliście na studia po to, 

aby zdobyć wiedzę i umiejętności, czy 
aby uzyskać dyplom? Czy wspieraliście 
wymagających nauczycieli, czy zwalcza-
liście plagiaty, czy chodziliście na wy-
kłady, czy nie odpisywaliście (lub dawali 
odpisywać) na egzaminach? Teraz jeste-
ście oburzeni, bo uważacie, że należy 
się Wam praca. Pracy jest wiele, ale nie 
ma ludzi potrafiących ją wykonać.

Edukacja w płynnej rzeczywistości
Wydaje się, że rzeczą kluczową jest 
dostrzeżenie, iż porządek świata uległ 
w ostatnich dziesięcioleciach znaczą-
cej przebudowie. Musimy skonfronto-
wać się z faktem, że wybranie studiów 
na podstawie prognoz na kolejne lata 
nie gwarantuje nam pracy w zawodzie, 
gdyż rynek zmienia się zdecydowanie 
dynamiczniej niż przewidują prognozy. 
Posiadanie wyższego wykształcenia nie 
stanowi uzasadnienia do stawiania wy-
górowanych żądań płacowych, jeśli za 
naszą wiedzą nie idą konkretne kom-
petencje. Więcej – musimy przestać 
wychodzić z założenia, że ukończenie 
studiów oznacza koniec nauki i daje 
gwarancję pracy! Jak podkreśla Henryka 
Bochniach, prezes PKPP Lewiatan: (…) 
wiedza i umiejętności pracujących dez-
aktualizują się w coraz szybszym tem-
pie. I nawet zdobytych w przeszłości do-
świadczeń nie można już wykorzystywać 
wobec nowych wyzwań. W dzisiejszym 
świecie, a co dopiero w świecie jutra, 
trudno już sobie wyobrazić, abyśmy mo-
gli wykonywać przez całe życie tę samą 
pracę (już dziś przeciętny Polak zmienia 
pracę średnio 4 razy w życiu). Bez do-
strzeżenia tych fundamentalnych prawd 
przez środowiska nauczycielskie, akade-
mickie oraz na szczeblu ministerialnym, 
jakakolwiek racjonalna reforma wydaje 
się niemożliwa. My, studenci, nie powin-
niśmy jednak biernie czekać na zmianę 
programów.

Inni od nas nie wymagają? Wymagaj-
my od siebie więcej niż ktokolwiek inny. 
Mierzi nas skostniała uniwersytecka 
struktura? Działajmy poprzez studencki 
ruch naukowy, włączajmy się w pracę 
samorządu studenckiego lub organizacji 
pozarządowych – rozwijajmy kreatyw-
ność, kontakty interpersonalne, uczmy 
się planować, dzielić zadania i współpra-
cować. W płynnej rzeczywistości współ-
czesnego świata każda reforma będzie 
spóźniona, każda zmiana systemowa 
– zbyt zachowawcza. To od nas przede 
wszystkim zależy, czy popłyniemy z prą-
dem, czy znajdziemy swój własny nurt. 
Jeśli teraz nauczymy się tej niezwykle 
potrzebnej zaradności, nie będzie jej nas 
musiał uczyć żaden przyszły pracodaw-
ca.

Adam Leśniewicz

charakterystycznego elementu, jakim jest decen-
tralizacja, która doprowadziła do funkcjonowania 
odmiennych systemów oświaty w poszczególnych 
stanach. W jej efekcie, władze federalne USA 
mają bardzo niewielki wpływ na politykę oświato-
wą. Za opracowanie polityki oświatowej odpowia-
dają wyżsi urzędnicy i sędziowie stanowi, a także 
władze uczelniane i społeczności lokalne. Co wię-
cej, w USA każdy może założyć uczelnię wyższą 
i ma prawo zorganizować ją w dowolny sposób. 
W konsekwencji, szkoły i uczelnie wyższe w Sta-
nach reprezentują bardzo zróżnicowany poziom.

Pomimo iż w USA nie istnieją żadne regulacje 
prawne na poziomie federalnym, które definiowa-
łyby program nauczania na uczelniach wyższych, 
uczelnie te uchodzą za najlepsze i najbardziej 
renomowane ośrodki akademickie na świecie. 
Dowodem na to może być wysoka pozycja ame-
rykańskich uniwersytetów w rankingu szanghaj-
skim. W pierwszej setce znajduje się ich aż 57, 
a w pierwszej dwudziestce 17.

Szkolnictwo w USA dzieli się na trzy pozio-
my: podstawowy (elementary), średni (secondary) 
i wyższy (postsecondary). Szkolnictwo podstawo-
we i średnie jest zdominowane przez sektor pu-
bliczny. Do szkoły podstawowej dzieci idą w wieku 
5 lat i spędzają w niej od 6 do 8 lat. Następnie 
uczeń przez okres od 4 do 6 lat kontynuuje na-
ukę w szkole średniej. Jest ona podzielona na dwa 
etapy: junior high school oraz senior high school. 
Szkoły te oferują szeroki wachlarz fakultatywnych 
przedmiotów. Etap podstawowej i średniej eduka-
cji zazwyczaj dobiega do końca w momencie, kie-
dy uczeń ma 17 lub 18 lat.

Absolwenci mogą pójść albo do szkół poma-
turalnych, albo na wyższe uczelnie (liczba owych 
placówek wynosi ok. 6 tys.). W Stanach liczba 
publicznych (stanowych) i prywatnych (funda-
cyjnych) uczelni wyższych jest zbliżona. Najbar-
dziej znane prywatne amerykańskie uczelnie to: 
Harvard (pierwszy prywatny uniwersytet świata), 
Stanford, Yale i Massachusetts Institute of Tech-
nology. Do najbardziej popularnych uniwersytetów 
stanowych należy zaliczyć California State Univer-
sity oraz University of Wisconsin-Madison.

Do szkół pomaturalnych zaliczyć należy tzw. 
community colleges oraz szkoły zawodowe. Com-
munity colleges (2 lata) oferują przedmioty akade-
mickie i zawodowe, a po ich ukończeniu można 
iść na 4-letnie uczelnie (College). 2-letnie szkoły 
zawodowe uczą zaś wyłącznie wykonywania kon-
kretnego zawodu.

Po ukończeniu College otrzymuje się tytuł li-
cencjata i można aplikować na jednoroczne bądź 
dwuletnie studia magisterskie. Uzyskuje się po 
nich  tytuł Master of Arts (na kierunkach huma-
nistycznych), Master of Science (na kierunkach 
technicznych), lub Master of Business Administra-
tion (na kierunkach biznesowych).

Warto zwrócić uwagę na fakt, że amerykań-
skie uniwersytety nie są autonomiczne. Prezydent 
uczelni jest wybierany przez jej najwybitniejszych 
absolwentów, którzy nie są zawodowo związani 
z uczelnią. Samodzielnie dobiera on zarząd uczel-
ni odpowiadając za jej administracje oraz finanse.

System skandynawski

Kraje skandynawskie za swój priorytet obrały 
edukację, naukę oraz badania i rozwój. Prioryte-
ty te widać także w systemach edukacyjnych, na 
które wpływ ma również opiekuńczy charakter 
tych państw. Bezpłatna nauka od przedszkola do 
uniwersytetu, bezpłatny transport do szkoły, za-
gwarantowanie przez szkołę opieki medycznej, 
bezpłatne posiłki i podręczniki szkolne do poziomu 
szkoły średniej, stypendia naukowe dla wszystkich 
– to tylko niektóre cechy edukacji skandynawskiej. 
Systemy te nie są identyczne, lecz mają wiele 
cech wspólnych. Podstawą opisu modelu skandy-
nawskiego będzie system szwedzki.

Za system szwedzkiej edukacji odpowiada 
rząd, który określa ramy kształcenia na wszystkich 
etapach nauki. Za organizację i funkcjonowanie 
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Ilekroć wymawiam wyraz „Uniwersytet”, 
czynię to – przyznaję – z pewnym na-

maszczeniem. […] Dostojeństwo [Uni-
wersytetu] to płynie nie tylko z sędziwe-
go wieku i chlubnych tradycyj uczelni, 
noszących tę nazwę, ma ono swe źró-
dło w samej idei Uniwersytetu, która się 
zbiegiem czasu ustaliła i która wyznacza 
mu funkcjyę, jaką on ma pełnić w życiu 
zbiorowem współczesnej ludzkości i roz-
licznych jej odłamów narodowych. We-
dług tej idei zadaniem Uniwersytetu jest 
zdobywanie prawd i prawdopodobieństw 
naukowych oraz krzewienie umiejętności 
ich dochodzenia. Rdzeniem i jądrem pra-
cy uniwersyteckiej jest tedy twórczość 
naukowa, zarówno pod względem mery-
torycznym jak pod względem metodycz-
nym. Cięży na Uniwersytecie obowią-
zek odkrywania coraz to nowych prawd 
i prawdopodobieństw naukowych oraz 
doskonalenie i szerzenie sposobów, któ-
re je odkrywać pozwalają. 
[…]
O tem wszystkiem często się nie pa-
mięta. A z faktem tym łączy się zwykle 
drugi, mianowicie niedocenianie samej 
nauki. Różnie w tej mierze bywa w róż-
nych społeczeństwach. U nas jest pod 
tym względem nie najgorzej, ale także 
nie najlepiej. […] I to niedocenianie pra-
cy badawczej i jej wyników przenosi się 
też na instytucję, które pracy tej doko-
nują; dalszem następstwem tego stanu 
rzeczy bywają tendecye, zmierzające do 
zaprzeczenia Uniwersytetowi jego zupeł-
nie wyjątkowego w społeczeństwie sta-
nowiska, do upatrywania w nim zwykłej 
szkoły, zakładu, mającego nauczać na 
równi z całym szeregiem szkół ogólno-
kształcących i zawodowych. A tymcza-
sem Uniwersytet, powołany do służenia 
prawdzie naukowej, wiedzy obiektywnej, 
oraz do doskonalenia metod badania, 

przedewszystkim uczyć winien myślenia 
naukowego jako tego właśnie sposobu 
myślenia, który do owej wiedzy i prawdy 
prowadzi.  

Fakt, iż wykład ten został przez profeso-
ra Twardowskiego wygłoszony w 1932 
roku we Lwowie pokazuje, że już wcze-
śniej pojęcie „uniwersytet” nie było jed-
nakowo rozumiane. Dzisiejsza (ale rów-
nież wczorajsza jak i jutrzejsza) dyskusja 
nie jest nagłym wydarzeniem. Ona trwa 
cały czas. Chciałbym również przypo-
mnieć, że uniwersytet nie jest instytucją 
zawodową. Jego celem nie jest danie 
zawodu studentowi. Co wiecej, uniwer-
sytet jest tylko częścią w zbiorze uczelni 
wyższych,  czym innym jest uniwersytet, 
czym innym politechnika, a czym innym 
są wyższe szkoły zawodowe. Przykła-
dem tego ostatniego może być dzie-
więtnastowieczny Instytut Agronomiczny 
(przyszła Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego), gdzie celem było wykształ-
cenie przyszłych ekonomistów i zarząd-
ców oraz wykwalifikowanych robotników. 

Czy związku z powyższym należało-
by ograniczyć liczbę studentów na uni-
wersytetach, o czym coraz częściej się 
słyszy? Dla mnie odpowiedź jest jasna 
– nie. Istnieje przecież prawo do nauki, 
każdy powinien móc je realizować. Je-
dyne, co można, to uświadamiać społe-
czeństwo, a zwłaszcza młodzież liceal-
ną, że po studiach naukowych nie jest 
łatwo o pracę. To jest wybór abiturienta, 
którą drogę wybierze, czy będzie próbo-
wał zrozumieć, czym jest nauka, czy bę-
dzie szukał jak najszybciej zawodu. Nie 
jest powiedziane, że po studiach będę 
miał pracę związaną z moim kierunkiem 
i chyba tego nie da się zmienić. 

Witold Kunicki-Goldfinger

szkół podstawowych i średnich oraz placówek 
kształcenia dorosłych odpowiadają jednak gminy. 
Uznano, że to one lepiej orientują się jakie potrze-
by mają lokalne społeczności, w myśl zasady „za-
rządzania przez cele”. To jednostki administracji 
terenowej decydują o podziale środków na edu-
kację na obszarze danej gminy. Dla szkół usta-
lane są ogólnokrajowe programy nauczania, cele 
kształcenia i plany zajęć. Dla uczelni programy 
nauczania nie są ustalane, określane są jedynie 
wymagania związane ze zdobyciem danego tytułu 
naukowego. 

W obowiązku gmin leży zapewnienie przed-
szkola każdemu dziecku w wieku 1-5 lat, którego 
rodzice pracują lub uczą się. Władze lokalne są 
również zobowiązane do organizowania zajęć 
przygotowujących sześciolatków do nauki szkolnej 
w wymiarze minimum 525 godzin rocznie.

Obowiązkowa edukacja obejmuje dzieci 
w wieku 7-16 lat (wiek rozpoczęcia nauki jest ela-
styczny, zależy od decyzji rodziców i wynosi od 6 
do 8 roku życia). Skala ocen jest trzystopniowa: 
zaliczony (G), zaliczony z wyróżnieniem (VG) lub 
zaliczony ze specjalnym wyróżnieniem (MVG).

Gymnasienskolan to szkoła średnia II stopnia 
i pomimo że jest nieobowiązkowa, zapisuje się do 
niej 97% absolwentów szkół podstawowych. Ma 
ona albo charakter nauczania ogólnego, przygoto-
wującego do podjęcia studiów, albo zawodowego 
– uczącego zawodu. Gminy mogą tworzyć własne 
specjalności, odpowiadające potrzebom lokalnym.

Studia wyższe prowadzone są przez uniwer-
sytety i kolegia uniwersyteckie. W Szwecji działa 
6 uniwersytetów, 15 szkół wyższych, liczne jedno-
wydziałowe instytuty oraz 7 szkół artystycznych. 
Praktycznie we wszystkich uczelniach (nie tylko 
państwowych) nauka jest bezpłatna. Stypendia 
państwowe dla studentów nie są wyjątkiem, a re-
gułą. Aby móc studiować trzeba ukończyć gymna-
sienskolan i dobrze znać język angielski. Istnieją 
jednak także specyficzne wymogi w zależności od 
przedmiotu, który dana osoba chce studiować. 

Wszystkie studia podstawowe składają się 
z modułów – kursów. Uczelnie mogą studentom 
proponować pewne zestawy kursów prowadzą-
cych do dyplomu, jednak student ma też swobo-
dę w ich wyborze. Zaliczanie studiów odbywa się 
poprzez wypełnianie tzw. punktów kredytowych. 
Jeden punkt jest równoważny tygodniowi nauki, 
a rok akademicki to 40 punktów. Szwedzki punkt 
kredytowy odpowiada 1,5 punktu ECTS. 

Absolwenci studiów otrzymują dwa rodzaje 
tytułów: 4 tytuły ogólne i ok. 40 tytułów zawodo-
wych. Do tytułów ogólnych można zaliczyć takie 
tytuły jak: absolwent dyplomowany, licencjat, ma-
gister oraz nowy magister. Tytuły zawodowe przy-
znaje się po ukończeniu studiów o różnej długości 
(od 2 do 5,5 lat), przygotowujących do wykonywa-
nia konkretnych zawodów.

System francuski

Francuski system szkolnictwa przewiduje obowią-
zek edukacji w wieku od 6 do 16 lat i charaktery-
zuje się dużym udziałem państwa – system edu-
kacji podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej, 
Młodzieży i Stowarzyszeń. Ministerstwo to opra-
cowuje szczegółowy program nauczania każdego 
przedmiotu na wszystkich poziomach edukacji, 
prowadzi rekrutację i zarządza personelem. Or-
ganizuje również egzaminy i przyznaje państwo-
we kwalifikacje. Z danych na rok 2011 wynika, 
że 87,7% uczniów szkół podstawowych i 78,7% 
uczniów szkół średnich uczęszczało w tym czasie 
do placówek publicznych.

We Francji długą tradycję ma edukacja przed-
szkolna dla dzieci w wieku od dwóch lub trzech 
do sześciu lat. W ostatnim dwudziestoleciu pra-
wie wszystkie dzieci w wieku 3 lat uczęszczały do 
przedszkola. 

Edukacja w szkole podstawowej trwa 5 lat 
(uczniowie w wieku 6-11 lat), jest świecka i bez-
płatna. Uczniowie kończący szkołę podstawową 
automatycznie (bez żadnych testów) dostają się 

(...) mimo że sporo się w Polsce dzieje na polu wszystkich z etapów edukacji, 
niestety większość dokonywanych zmian jest chybiona. Może warto zamiast 
eksperymentować, rozejrzeć się wokół i zaczerpnąć pomysły ze sprawdzonych już 
rozwiązań w innych krajach.

Mimo iż Polska nie błyszczy w czołówkach europejskich szkół wyższych to uważam, 
że nasza edukacja dość dobrze sobie radzi i daje wykształcenie na bardzo przyz-
woitym poziomie.

Magda Dawidziuk

Czym jest uniwersytet? 
Zapewne wydawałoby się oczywi-
ste czym jest uniwersytet, przecież 
w większości stykamy się z nim na 
co dzień. Czy na pewno? Na wstępie 
chciałbym zacytować słowa Kazi-

mierza Twardowskiego, jako pewien 
przykład rozumienia, czym jest uni-
wersytet, a rozumienie to wydaje się 
być coraz bardziej zapominane. Czy 
słusznie?
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Jeżeli edukacja to przekazywanie wie-
dzy i umiejętności, początek tego pro-

cesu powinien mieć miejsce w rodzinie. 
W końcu zazwyczaj pierwsze trzy lata 
życia spędzamy w domu, a jest to okres 
fundamentalny dla naszego przyszłe-
go rozwoju. Poza tym, nasze najlepsze 
wspomnienia z dzieciństwa nie pocho-
dzą raczej z przedszkola, a z domu i za-
baw na podwórku, gdzie paradoksalnie 
uczyliśmy się bardzo dużo. Pamiętam, 

jak niegdyś mama uczyła mnie wyzna-
czania godzin na zegarze, a tata poma-
gał mi malować flagi i opowiadał o mo-
narchiach… Dzisiaj jednak znaczenie 
przypisywane nauczaniu w rodzinie jest 
niewielkie, w dużej mierze ze względu 
na pracę rodziców. Jednak państwo lub 
prywatne placówki nie zastąpią dziecku 
tego podstawowego miejsca socjalizacji.

Nie ma większych kontrowersji w kwe-
stii kształtu szkolnictwa podstawowego. 
Od września zmiany czekać będą jednak 
uczniów szkół średnich, zwłaszcza lice-
alistów. Zgodnie z reformą, uczniowie po 
pierwszej klasie liceum wybierać będą 
przedmioty w trybie rozszerzonym, przy 
czym humanistów czekać jeszcze będzie 
120 godzin przedmiotu uzupełniającego 
z przyrody, zaś ścisłowców tyle samo 
godzin przedmiotu „historia i społeczeń-
stwo”. Z jednej strony pozwoli to uczniom 
skupić się na nauce przedmiotów, które 
ich naprawdę interesują, z drugiej zaś 
strony powstaje problem, co dokumento-
wać będzie świadectwo dojrzałości. Czy 
liceum ogólnokształcące z definicji nie 
powinno wszechstronnie poszerzać ho-
ryzonty? Czy np. 30 godzin przedmiotu 

„wiedza o kulturze” i kolejne 30 godzin 
zajęć artystycznych pozwoli uczniom 
dowiedzieć się czegokolwiek o kulturze, 
która jest tak stara jak sam człowiek? 
Zresztą, o sam kształt reformy i przydział 
godzin można się kłócić w nieskończo-
ność. Niestety, sama koncepcja reformy 
systemu edukacji, w większym stopniu 
odpowiadająca wyzwaniom rynku pracy, 
zdaje się zapominać o potrzebie kształ-
cenia przyszłych elit.

Wiele kontrowersji budzi również 
stan szkolnictwa wyższego. Najlepszych 
polskich uczelni próżno szukać w czo-
łówce światowych uniwersytetów. Z dru-
giej strony, polscy uczniowie i studenci 
często odnoszą – indywidualnie lub gru-
powo – sukcesy w międzynarodowych 
konkursach i olimpiadach. Wniosek jest 
taki, że wiele zależy nie tylko od progra-
mu nauczania, ale również od otwartości 
umysłu danej osoby i pasji nauczania 
ze strony nauczyciela czy wykładowcy. 
W ubiegłym roku jako członek Instytutu 
Tertio Millennio gratulowałem pewnej li-
cealistce z Łosic zwycięstwa w Konkur-
sie Papieskim, a niedawno przeczyta-
łem w prasie informację, iż w sierpniu ta 
sama dziewczyna wybiera się do USA na 
prestiżowe zawody Global Junior Achie-
vement (JA) Titan Challenge polegające 
na zarządzaniu międzynarodową firmą…

To prawda, że zwłaszcza na kierun-
kach humanistycznych i społecznych 
przekazywana wiedza i umiejętności czę-
sto mają niewielki związek z potrzebami 
rynku pracy. W swoim artykule na temat 
jakości nauczania na polskich uniwer-
sytetach Andrzej Klesyk (prezes PZU) 
wskazuje, iż dzisiaj kluczowymi umie-
jętnościami wymaganymi od pracowni-
ków w jego firmie są zdolność selekcji 
informacji, samodzielne myślenie, praca 
w grupie, dobra organizacja pracy, ale 
też empatia, uczciwość i odwaga. Myślę 
jednak, że wielu z nas w trakcie swoich 
studiów stara się rozwijać wyżej wymie-
nione umiejętności podczas przeróżnych 
praktyk, staży, działalności w kołach na-
ukowych i stowarzyszeniach. Sama wie-
dza jest ważna, ale biorąc pod uwagę 

na drugi etap kształcenia (według Międzynarodo-
wej Standardowej Klasyfikacji Kształcenia ISCED 
2), który trwa 4 lata (11-15 lat). Na zakończenie 
nauki na tym etapie przyznawany jest państwowy 
dyplom brevet, składający się z „broszury osobi-
stych umiejętności”, wyników egzaminów (ustnego 
z historii sztuki i trzech egzaminów pisemnych - 
z francuskiego, matematyki oraz historii, geogra-
fii i wiedzy o społeczeństwie), ocen z wszystkich 
przedmiotów trzeciej klasy oraz „życia szkolnego” 
(poszanowanie dla innych, szacunek dla reguł 
itp.). Szkoła, opierając się na sprawozdaniach 
o postępach naukowych i zainteresowaniach 
ucznia, zaleca rodzicom odpowiednią dla danego 
dziecka dalszą ścieżkę nauczania. 

Kolejny poziom szkoły średniej (ISCED 3) to 
licea ogólne, techniczne lub profesjonalne, które 
trwają 3 lata (15-18 lat). W liceach ogólnych moż-
na wybrać jedną z trzech specjalizacji: ekonomia, 
nauka lub literatura. Po trzech latach zdaje się 
pisemne, ustne i praktyczne egzaminy pierwszej 
grupy (egzaminy są państwowe, przygotowane 
dla poszczególnych specjalizacji). Osoby, które 
zdobędą mniej niż 8 punktów na 20 możliwych nie 
podchodzą do drugiej grupy egzaminów. Druga 
grupa egzaminów to dwa egzaminy ustne. Pod-
czas obrad nad wynikiem drugiego etapu egza-
minów jury ma do dyspozycji książkę przebiegu 
nauki ucznia z ocenami rocznymi ze wszystkich 
przedmiotów, ze wszystkich trzech lat i z komen-
tarzami nauczycieli. Na koniec, po egzaminach, 
otrzymuje się dyplom państwowy baccalauréat, 
na podstawie którego odbywają się przyjęcia na 
studia. 

Francuskie szkolnictwo wyższe to najróż-
niejsze instytucje: uniwersytety, grands établis-
sements publics (główne instytucje publiczne), 
administracyjne instytucje publiczne podlegające 
poszczególnym ministerstwom, grandes écoles 
(szkoły elitarne – obejmują uczelnie inżynieryjne, 
szkoły biznesu i uczelnie weterynaryjne) oraz pry-
watne szkoły wyższe.

Programy pierwszego cyklu to trzyletnie 
studia licencjackie i dwuletnie kursy dotyczą-
ce przede wszystkim sektorów przemysłowego, 
usługowego i paramedycznego. Na tym etapie 
kształcenia, studenci przede wszystkim mają na-
być kulturę ogólną, program edukacyjny może jed-
nak zawierać elementy wstępnej profesjonalizacji, 
profesjonalizację, projekty indywidualne lub zbio-
rowe oraz jeden lub kilka staży. W tej kwestii od 
2006 roku obowiązuje „Karta praktyk studenckich 
w firmach”, która zapewnia ustawową szczególną 
opiekę nauczyciela i przełożonego, standardowe 
umowy wiążące wykładowcę, członka firmy i stu-
denta oraz ocenę i monitorowanie metod przepro-
wadzania praktyk. W niektórych grandes écoles 
oprócz obowiązkowego półrocznego stażu, obo-
wiązkowe są również studia częściowe za granicą 
(np. jeden semestr). Według prawa z 2007 roku 
tworzone są przez uczelnie profesjonalne biura in-
tegracji, w których absolwenci mogą znaleźć oferty 
staży i pracy zgodne ze swoim profilem, zaś już 
od pierwszego roku nauki, student może liczyć na 
porady pomagające w dokonywaniu świadomych 
wyborów m.in. przy wyborze kursów. 

Drugi cykl kształcenia wyższego to studia 
magisterskie trwające dwa lata. Na studia magi-
sterskie dostają się posiadacze licence z tej samej 
dziedziny wiedzy. Trzeci cykl to studia doktoranc-
kie.

System szkolnictwa w Niemczech 

W Niemczech nauka jest obowiązkowa do 18 
roku życia. System szkolnictwa jest trzystopnio-
wy. Pierwszym etapem jest szkoła podstawo-
wa (Grundschule), która, jest obowiązkowa dla 
wszystkich. Naukę rozpoczyna się w niej w wie-
ku 5-6 lat i trwa ona (w zależności od landu) od 
4 do 6 lat. Drugi etap edukacji jest wybierany na 
podstawie wyników w nauce, oceny nauczyciela 
i preferencji dziecka oraz jego rodziców. Do wybo-
ru są trzy rodzaje szkół: Hauptschule, Realschule 

A co z elitami? 

Każdy z nas chodził do lepszych czy 
gorszych szkół w swojej przeszłości, 
ale skoro wylądowaliśmy w CE UW, 
chyba nienajgorszych :) Każdy z nas 
zgodzi się również, że odpowiedni 
poziom edukacji w społeczeństwie 
jest podstawą jego rozwoju cywiliza-
cyjnego. „Takie będą Rzeczypospo-
lite, jakie ich młodzieży chowanie” 
– mawiał hetman Jan Zamoyski. 
Warto również pamiętać o tym, że 

reforma systemu edukacji powinna 
uwzględniać nie tylko długookre-
sowe tendencje na rynku pracy, 
ale również zmiany demograficzne. 
W związku z tym moje podejście do 
tematu edukacji na miarę XXI wieku 
będzie nietypowe, tzn. postaram się 
spojrzeć na kwestię oświaty nie tylko 
z perspektywy systemowej.

Sama wiedza jest ważna, 
ale biorąc pod uwagę fakt, 
że i tak kilkakrotnie w na-
szym życiu będziemy zmie-
niać kwalifikacje i pracę, jej 
znaczenie wydaje się być 
relatywnie mniejsze.
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fakt, że i tak kilkakrotnie w naszym życiu 
będziemy zmieniać kwalifikacje i pracę, 
jej znaczenie wydaje się być relatywnie 
mniejsze. Gdzie zatem leży problem? 
Moim zdaniem w tym, że nasz system 
edukacji nie kształci inteligentów. Warto 
zauważyć, że Pan Klesyk, jako dyrektor 
dużej korporacji, wymienia umiejętności 
miękkie nie tylko o charakterze anali-
tyczno-organizacyjnym, ale też pewne 
pożądane wartości etyczne, jak empa-
tia, uczciwość i poszanowanie godności 
innych osób. W krajach anglosaskich 
szanujący się finansista lub prawnik nie 
tylko jest specjalistą w swojej dziedzinie, 
nigdy w życiu nie oszukiwał na egzami-
nach, ale pojawia się również w operze 
czy teatrze.

W Polsce nadal pokutuje przekona-
nie, że edukacja ma przynieść w przy-
szłości duże pieniądze. Taka strategia, 
wyłączając partykularny interes jednost-
ki, ma złe konsekwencje społeczne. Dla-
czego lekarz wykształcony w kraju, który 
może zarobić lepsze pieniądze za grani-
cą, miałby zostać tutaj? Dlaczego ktoś, 
kto zarabia naprawdę duże pieniądze 
w Polsce, nie może odprowadzać podat-
ku dochodowego np. na Cyprze? Uwa-
żam, że potrzeba wypracowania modelu 
edukacji o większej wrażliwości obywa-
telskiej, w której takie wartości jak rodzi-

na, ojczyzna, język i kultura narodowa 
nie będą pomijane w związku z potrze-
bami rynku pracy. Oczywiście wymaga 
to zmiany mentalności, być może zasta-
nowienia się, kto tak naprawdę kryje się 
pod hasłem „kapitał ludzki” czy „zasoby 
ludzkie” i co oznacza „gospodarka oparta 
na wiedzy”. Warto bowiem pamiętać, że 
to jak wykształcimy nasze dzieci i wnuki 
– na wąsko wykształconych specjalistów 
i biernych konsumentów czy świadomych 
obywateli, w dużym stopniu decydować 
będzie o charakterze zmian w Polsce za 
kilkanaście lat, kiedy zacznie nas uby-
wać i potrzebni będą imigranci do pracy. 
Pytanie o edukację na miarę XXI wieku 
to pytanie nie tylko o innowacje, przed-
siębiorczość, badania i transfer wiedzy, 
ale również pytanie o kraj, w jakim chce-
my żyć.

Mateusz Skiba

lub Gymnasium.Nauka w Hauptschule trwa około 
5 lat, ukończenie tej szkoły uprawnia do nauki w  
szkole zawodowej (Fachschule) lub wyższej szko-
ły zawodowej (Fachoberschule). Nauka w Re-
laschule, trwa około 6 lat. Uczeń po ukończeniu 
tej szkoły może pracować w sektorze administra-
cyjnym lub gospodarczym albo rozpocząć naukę 
w wyższej szkole zawodowej (np. Fachoberschu-
le). Nauka w Gymnasium trwa około 9 lat i kończy 
się tzw. „abitur”, odpowiednikiem polskiej matury. 
Zdanie tego egzaminu daje możliwość  nauki 
w szkołach wyższych np. na uniwersytetach.

Trzecim etapem niemieckiego systemu 
szkolnictwa są studia wyższe. Najbardziej rozpo-
wszechnione są uniwersytety (jest ich około stu) 
i wyższe szkoły zawodowe (jest ich w Niemczech 
około 190). Dawniej studia dzieliły się na dwie czę-
ści. Pierwszą część, stanowiły  studia podstawo-
we, tzw. Grundstudium (cztery semestry), drugą 
częścią były studia specjalizacyjne, tzw. Hauptstu-
dium (od czterech do sześciu semestrów), które 
służyły pogłębieniu wiedzy w wybranej dziedzinie. 
Obecnie, w związku z wejściem w życie postano-
wień Traktatu Bolońskiego, znacząca część stu-
diów na niemieckich uczelniach została podzielo-
na na dwa oddzielne etapy, na studia licencjackie 
(Bachelor – z reguły 6 semestrów) oraz na studia 
magisterskie – uzupełniające (Master – z regu-
ły 2-4 semestry). Wyższe uczelnie większość 
wsparcia finansowego otrzymują z landów, które  
kontrolują również wydatkowanie tych środków. 
Fundusze przydzielane szkołom wyższym przez 
landy  nie są jednak jedynym źródłem finansowa-
nia ich działalności. Najważniejszą instytucją za-
angażowaną w promowanie i finansowanie badań 
w szkolnictwie wyższym jest Niemieckie Towarzy-
stwo Badawcze. Innym źródłem środków na uni-
wersyteckie badania są odpowiednie ministerstwa 
w landach i rządzie federalnym, prywatne fundacje 
i organizacje typu non profit, które zamawiają na 
uniwersytetach badania i analizy.

Penta Investments znów ufunduje nagrody! 5.000 EURO może 
być Twoje. Termin nadsyłania prac upływa 31 sierpnia 2012 
roku. W ciągu ostatnich trzech edycji konkursu, 5 studentów 
z Polski wygrało łącznie 17.000 Euro.

Interesują Cię zagadnienia związane z gospodarką i biznesem? 
Cechuje Cię kreatywne myślenie i innowacyjne podejście do tema-
tów? Masz „lekkie pióro”? Jeśli tak – weź udział w IX edycji konkur-
su Vision 2025! Penta Investments – środkowoeuropejska grupa 
inwestycyjna, znana na polskim rynku m.in. z inwestycji w sieć 
Żabka Polska, mrożonkową grupę Iglotex czy operatora zakładów 
sportowych Fortuna – otwiera IX edycję konkursu Vision 2025, 
skierowanego do młodzieży szkół wyższych. Studenci z Polski, 
Czech i Słowacji mogą ubiegać się o nagrody pieniężne o wartości 
do 5.000 EURO.

W pierwszych sześciu edycjach, Vision 2025 obejmował zasię-
giem Czechy i Słowację - czyli region, z którego wywodzi się jego 
organizator - grupa inwestycyjna Penta Investments. Od 2006 roku 
w konkursie biorą udział studenci z Polski, którzy wraz z kolegami 
z Czech i Słowacji rywalizują o nagrody pieniężne w wysokości 
5.000, 3.000 i 1.000 euro w zależności od miejsca w klasyfikacji.

Tematem IX edycji konkursu są zagadnienia związane z przy-
szłością lobbingu do 2025 roku:

1. Jak podmioty gospodarcze mogą popierać swoje interesy przed 
organami państwa?
2. Jak podmioty gospodarcze powinny się komunikować z polity-
kami oraz urzędnikami najwyższego szczebla?
3. Czy konieczne jest regulowanie lobbingu przez prawo? Jeśli tak, 
to na jakich zasadach powinny być oparte przepisy?

Praca – pisana w języku angielskim – powinna składać się z 3-5 
stron (5.400-9.000 znaków) oraz uwzględniać podział na: wstęp, 
rozwinięcie i zakończenie (podsumowanie prezentujące kluczowe 
wnioski). Esej na wybrany temat należy przesłać na adres vision@
pentainvestments.com w terminie do 31 sierpnia 2012. Warun-
kiem koniecznym do udziału jest przedstawienie dokumentu po-
twierdzającego posiadanie statusu studenta.
Wszelkie informacje na temat Vision 2025, w tym regulamin, są 
dostępne na stronie internetowej organizatora www.pentainvest-
ments.com w zakładce Social Responsibility. Zachęcamy również 
do odwiedzenia naszego profilu na portalu Facebook: www.face-
book.com/Vision2025

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i trzymamy kciuki 
za inspirujące pomysły!

Penta Investments

IX edycja konkursu Vision 2025!
OGŁOSZENIE
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Panel I.1 Globalny kryzys finansowy: 
O co tak naprawdę chodzi?
Alojzy Z.Nowak, Wydział Zarządzania UW; 
Marek Góra, Katedra Ekonomii SGH; Andrzej 
Sopoćko, Wydział Zarządzania UW; Jan J. 
Michałek; Wydział Nauk Ekonomicznych UW

W pierwszym panelu prelegenci pod-
jęli próbę podsumowania naszej 

dotychczasowej wiedzy na temat kryzy-
su. Jak na wstępie ocenił profesor Alojzy 
Z. Nowak, dziekan Wydziału Zarządza-
nia UW, o ile możemy mówić o kryzysie 
finansowym i gospodarczym (w części 
Europy i na świecie), o tyle nadużyciem 
byłoby mówienie o kryzysie walutowym 
strefy euro. Nie obserwujemy ucieczki 
od utrzymywania aktywów w eurowalu-
cie, poziom rezerw dewizowych w euro 
wzrasta! Profesor Nowak wśród przy-
czyn kryzysu wymienił również wysoki 
poziom tzw. toksycznych instrumentów 
finansowych na rynku globalnym.

Profesor Marek Góra z Katedry Eko-
nomii SGH zauważył, że straciliśmy 
kontrolę nad sytuacją na rynkach finan-
sowych. Dzisiaj wszyscy siedzimy na 
bańce i nie wiemy tak naprawdę jak głę-
boko dotknie nas jeszcze kryzys, nie je-
steśmy w stanie ocenić sytuacji, w której 
się znaleźliśmy. Jak podkreślał profesor 
Góra, kryzys to wyłącznie element, który 
dobitnie ukazał pewien większy problem. 
Jako społeczeństwa (szczególnie w Eu-
ropie) utraciliśmy coś, co nazywa się dy-
widendą demograficzną. Od dłuższego 
czasu nie mamy już do czynienia z sy-
tuacją, kiedy każde kolejne pokolenie 
jest znacząco większe od poprzedniego. 
Państwa nie mogą więc już bezproble-

mowo zwiększać wydatków. Sytuacja, 
która stanowiła podstawę do budowy 
koncepcji państwa dobrobytu nie ma już 
racji bytu, ten demograficzny „św. Miko-
łaj” się skończył. Na nowo musimy sobie 
przypomnieć jako społeczeństwa, że to 
przede wszystkim praca tworzy dobro-
byt. Dopóki tego nie zrozumiemy, najwię-
cej będą tracić ludzie młodzi. Świadczeń 
emerytalnych już przyznanych nie spo-
sób odebrać lub znacząco obniżyć (to 
polityczne samobójstwo), natomiast lu-
dziom młodym można po prostu nie dać.

Bardzo ciekawym porównaniem 
posłużył się profesor Andrzej Sopoć-
ko z Wydziału Zarządzania UW. Jego 
zdaniem kryzys pokazał, że „mainstre-
amowa” ekonomia się zestarzała. Co 
jest charakterystyczne dla kogoś kto 
się starzeje? – pytał profesor Sopoćko 
i zaraz sam udzielał odpowiedzi – To, 
że niedowidzi. Zdaniem profesora, tra-
dycyjna ekonomia nie dostrzega choćby 
tak istotnego elementu, jak olbrzymiego 
przesunięcia w strukturze dochodów (co 
powoduje zahamowanie popytu kon-
sumpcyjnego).  Koncentracja kapitału 
w niewielkiej grupie społecznej bardzo 
negatywnie oddziałuje na popyt we-
wnętrzny, a w dużej mierze to właśnie on 
napędza gospodarkę. Profesor Sopoćko 
zaznaczał, że w celach pobudzenia po-
pytu wewnętrznego państwa powinny 
inwestować tam, gdzie efekty będą wi-
doczne długookresowo, czyli np. w ba-
dania naukowe, infrastrukturę (również 
społeczną), zbrojenia.

Handlowy aspekt kryzysu przedsta-
wił na koniec profesor Jan J. Michałek 
z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uni-

wersytetu Warszawskiego. Prowokująco 
i przewrotnie zapytał: jeżeli nie można 
poprawić sytuacji w krajach PIGS (Por-
tugalia, Włochy, Grecja, Hiszpania), 
to może należałoby zepsuć Niemcy? 
Wskazywał, że wiele rozwiązań propo-
nowanych przez klasyczną ekonomię nie 
jest możliwych do realizacji przy obec-
nym kształcie strefy euro. To dlatego 
podczas kryzysu musiały zostać podjęte 
nowe rozwiązania i dlatego też państwa 
UE tak silnie trzymają się koncepcji po-
magania Grecji i liczenia na to, że kryzys 
się nie rozprzestrzeni.

Panel I.2 Polityka a biznes: Co dalej 
z regulacyjną rolą państwa?
Jadwiga Staniszkis, Instytut Studiów Politycz-
nych PAN; Aleksander Smolar,Fundacja im. 
Stefana Batorego; Andrzej Sadowski, Cen-
trum im. Adama Smitha

W kolejnym panelu dyskusyjnym razem 
z naszymi gośćmi zastanawialiśmy się 
nad relacją pomiędzy polityką a świa-
tem biznesu. Zdaniem profesor Jadwigi 
Staniszkis, Unia Europejska od począt-
ku była projektem politycznym, widać 
to także w konstrukcji waluty euro. Pani 
profesor podkreślała niebezpieczeństwa 
wynikające z odejścia od ducha Trak-
tatu Lizbońskiego (który stawiał nie na 
uzyskanie konkretnych stanów, ale na 
jakość procesów). Forsowanie koncepcji 
projektu federacyjnego za cenę redukcji 
różnorodności oceniła profesor Stanisz-
kis jako barbarzyństwo.

Wypowiadający się po profesor Sta-
niszkis Aleksander Smolar zwrócił uwa-
gę na to, że obecny kryzys to kryzys 

VI Ogólnopolska Konferencja Studentów CE UW 
„Wielki Kryzys 2.0 Czy stoimy na krawędzi?”

20 kwietnia 2012 roku, razem ze specjalistami z dziedziny 
ekonomii, prawa, socjologii i pokrewnych nauk społecz-
nych oraz politykami i ludźmi ze świata mediów, w budyn-
ku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Dobrej 56/66 w War-
szawie zastanawialiśmy się nad najważniejszymi cechami 
globalnego kryzysu. Staraliśmy się podsumować naszą 
dotychczasową wiedzę, zrozumieć kryzys jako zjawisko 
wieloaspektowe oraz pokusiliśmy się o prognozy na naj-
bliższą przyszłość.

Ponad 7 godzin merytorycznego programu, 21 prele-
gentów, ponad 160 zarejestrowanych gości – tegoroczna 
konferencja była niezwykle ciekawa i cieszyła się ogrom-
nym zainteresowaniem. Zapraszamy do zapoznania się 
z krótką relacją z tego wydarzenia, która da ogólne pojęcie 
o tematach podnoszonych podczas konferencji.

Od lewej: Jerzy Stępień z Uczelni 
Łazarskiego, Rudolf Ostrichansky z Uni-

wersytetu Warszawskiego oraz Elżbieta 
Kawecka-Wyrzykowska ze Szkoły 

Głównej Handlowej.



14

demokracji liberalnej. Państwa decydują 
się przejmować długi banków zamienia-
jąc je na, jak to określił prezes Smolar, 
dług suwerena (państwa). W ten sposób 
rządy starają się uprzedzić konflikty i wy-
buch niezadowolenia społecznego. Nie 
wiadomo jednak, czy nawet te działania 
nie spotkają się z ostrą reakcją i odmową 
kompromisu. 

Andrzej Sadowski uwypuklał w swo-
im wystąpieniu absurdalny poziom regu-
lacji w planowaniu politycznym, co zilu-
strował przykładem kar UE za nadmierne 
magazynowanie pieczarek. Jak podkre-
ślał, im mniej wolności gospodarczej, 
tym większa rola biznesu w polityce, 
staje się on wtedy elementem politycznej 
gry, elementem klientyzmu. Rządy euro-
pejskie ustalają już cenę chleba (poprzez 
Wspólną Politykę Rolną), teraz ich dzia-
łania zmierzają do uregulowania ceny 
pracy. Świadczy to zdaniem Sadowskie-
go o głębokim kryzysie demokracji.

W dalszej dyskusji rozmawiano rów-
nież o roli i sytuacji Chin w kontekście 
globalnego kryzysu. Jadwiga Staniszkis 
podkreśliła, że Chiny najprawdopodob-
niej wykorzystają kryzys na przebudowę 
sceny globalnej. Bardzo interesujące 
było również nawiązanie panelistów do 
azjatyckich modeli państwowości, które 
mogą w przyszłości – obok demografii 
– stać się podstawą potęgi tego regionu.

Panel II.1 Koniec Europy jaką znamy: 
integracja czy dezintegracja?
Jarosław Makowski, Instytut Obywatelski; An-
drzej Olechowski, polityk, ekonomista, były 
szef MSZ-u; Marcin Chludziński, Fundacja 
Republikańska

W tym panelu nasi goście zastanawiali 
się, w jakim kierunku podąża europej-
ski projekt i czy kryzys będzie punktem 
zwrotnym w historii europejskiej integra-
cji. Jako pierwszy głos zabrał minister 
Andrzej Olechowski, który stwierdził, że 
jesteśmy w momencie, w którym trudno 
jednoznacznie ocenić, czy Europa pój-
dzie w kierunku integracji czy dezintegra-
cji. Wymienił cztery ważne „spoiwa” inte-
gracji: otwartość i tolerancję, zaufanie, 
solidarność i ambicję do działania. Mini-
ster podkreślił, że właściwie ze wszystki-
mi elementami tego „europejskiego kleju” 
mamy obecnie problemy. Europejczycy 
są nastawieni bardzo pesymistycznie 
i z niechęcią patrzą na propozycje wszel-
kich zmian. Zdaniem Andrzeja Olechow-
skiego może to nawet doprowadzić do 
Europy bez Europy, czyli nasilenia się 
procesów dezintegracyjnych i realizacji 
któregoś ze scenariuszy rozpadu UE.

W podobnym duchu wypowiadał się 
Jarosław Makowski, szef Instytutu Oby-

watelskiego. Podkreślał, że w dobie kry-
zysu bycie euroentuzjastą jest absolutnie 
niemodne, ponieważ każdy próbuje się 
ratować na własną rękę. Europa zapomi-
nając o swojej historii popełnia te same 
błędy, a Europejczycy łatwiej wyobrażają 
sobie rozpad Europy niż zmianę syste-
mu ekonomicznego i politycznego. Być 
może kryzys zmusi nas jednak do takiej 
zmiany. Chęć przetrwania może pomóc 
stworzyć nowy projekt europejski.

Marcin Chludziński, prezes Funda-
cji Republikańskiej podkreślał w swoim 
wystąpieniu, że decyzje podejmowane 
dzisiaj będą miały swoje widoczne skut-
ki dopiero w długim okresie. W dyskusji 
nad kierunkiem integracji, zdaniem Chlu-
dzińskiego, powinno się więc brać pod 
uwagę raczej fakty i interesy Polski (bez-
pieczeństwo ekonomiczne, konkurencyj-
ność itp.) niż ideologię. Tyle integracji ile 
trzeba, a tyle wolności, ile można, kon-
kludował ostatni z prelegentów.

Podczas tury pytań od uczestników 
konferencji, poruszono również problem 
wpływu procesów globalnych na decyzje 
polityczne, kwestię wprowadzenia waluty 
euro w Polsce a także zastanawiano się, 
czy projekt, który miałby na nowo porwać 
Europę, może być propozycją „dezinte-
grującą” – dążącą do utworzenia wspól-
not regionalnych, węższych niż obecna 
Unia Europejska.

Panel II.2 Czego zabrakło w trakta-
tach? Prawo Unii Europ ejskiej a re-
alia kryzysu
Jerzy Kranz, Akademia Leona Koźmińskiego; 
Jerzy Stępień, Uczelnia Łazarskiego; Rudolf 
Ostrichansky, Uniwersytet Warszawski; Elż-
bieta Kawecka-Wyrzykowska, Szkoła Główna 
Handlowa

W tym panelu dyskusyjnym główna oś 
debaty przebiegała wokół kwestii roz-
wiązań prawnych przyjmowanych w od-
powiedzi na trwający obecnie kryzys 
oraz wokół sporu o to, kto ponosi więk-
szą winę za dopuszczenie do obecnego 
scenariusza: państwo czy prawo. O ile 
wszyscy dyskutujący zgodzili się co do 
tego, że problem tkwi  przede wszystkim 
w nieprzestrzeganiu prawa (a nie w sa-
mym prawie), to każdy z prelegentów 
w inny sposób to uzasadniał.

Profesor Jerzy Kranz opisując obec-
ną strukturę prawną podkreślał, że nawet 
jeśli będą przyjmowane kolejne traktaty 
przekazujące coraz więcej kompetencji 
instytucjom Unii Europejskiej, nie będzie 
można mówić o federacji, gdyż federa-
lizm jest cechą jakościową. Zdaniem pro-
fesora Kranza przyjęcie takich rozwiązań 
jak sześciopak czy Pakt Stabilności 
i Wzrostu nie stanowi nowych rozwiązań, 
jest powtórzeniem tego, co już znamy.

Z profesorem Kranzem delikatnie 
polemizował sędzia Jerzy Stępień. Jego 
zdaniem konieczność przyjęcia nowych 
rozwiązań prawnych podczas kryzysu 
potwierdza tezę, iż obowiązujące trakta-
ty nie były wystarczające. Jerzy Stępień 
zgodził się jednak z przedmówcą, że 
główny problem tkwi przede wszystkim 
w nieumiejętności egzekucji prawa.

Obrazowym porównaniem posłużył 
się w dyskusji Rudolf Ostrichansky z Wy-
działu Prawa i Administracji UW. Unię 
Europejską porównał on do „klubu gen-
telmanów”, w którym zawiodło założenie, 
że pewnych rzeczy między gentelmana-
mi się nie robi i okazało się, że klubowe 
zasady trzeba jednak wyraźnie określić. 
Czy wszystkie zasady można jednak spi-
sać, tak aby sytuacja już nigdy się nie po-

Konrad Niklewicz z Minis-
terstwa Rozwoju Regionalnego 
wraz z pozostałymi panelistami 

ostatniej części konferencji.

Prof. Jan J. Michałek, prelegent podczas 
pierwszego panelu, w czasie którego 
wyjaśniano istotę kryzysu.
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wtórzyła? – to pytanie pozostało otwarte. 
Za paradoksalnie pozytywny aspekt kry-
zysu Ostrichansky uznał fakt obniżenia 
się progu zaufania wśród europejskich 
partnerów. To dobrze wróży egzekwowa-
niu przyjętych rozwiązań.

W prawniczej dyskusji dużą wartość 
stanowiła wypowiedź pani profesor Elż-
bieta Kaweckiej-Wyrzykowskiej, która 
spojrzała na prawo z perspektywy eko-
nomisty. Profesor celnie wskazywała, że 
od samego początku strefie euro towa-
rzyszył „grzech pierworodny” – decyzję 
o zawiązaniu unii monetarnej podjęto 
bez spełnienia potrzebnych kryteriów, 
kryzys musiał więc w końcu przyjść. 
Podkreślała także widoczny brak instru-
mentów „prowzrostowych” w tzw. pakcie 
fiskalnym.

W dalszej części dyskusji zastana-
wiano się m.in. nad tym, czy opuszcze-
nie strefy euro jest możliwe od strony 
prawnej, jak interpretacja prawa ma się 
do jego stosowania i jakie rozwiązania 
prawne mogłyby bronić przed perspekty-
wą „Europy dwóch prędkości”.

Panel III. Koniec inwestycji na Euro 
2012 i budżetu 2007-2013: Co dalej?
Janusz Piechociński, poseł na Sejm RP; Mi-
chał Beim, Instytut Sobieskiego; Konrad Ni-
klewicz, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; 
Krzysztof Wielecki, Centrum Europejskie UW; 
Tadeusz Iwiński, poseł na Sejm RP

W tym panelu dyskusyjnym zastanawia-
no się, jak koniec inwestycji związanych 
z organizacją Mistrzostw Euro 2012 oraz 
nowa perspektywa budżetowa UE wpły-
ną na poziom inwestycji w Polsce.

Jak na wstępie podkreślił Janusz 
Piechociński, w Europie coraz wyraź-
niej widać walkę o partykularne interesy 
państw, a model szykowany na inne cza-
sy jest niewydolny w czasie globalnego 
kryzysu. To okoliczności niepokojące – 
szczególnie w perspektywie negocjacji 
nad nowym budżetem. Według posła 
Piechocińskiego, Polska, która dotych-
czas buduje infrastrukturę praktycznie 
wyłącznie ze środków unijnych (polskie 
rządy dbają tylko o zapewnienie wkładu 
własnego), musi się liczyć ze spadkiem 
wydatków na drogi.

Ekspert Instytutu Sobieskiego, Michał 
Beim, wyraził opinię, iż dotychczas, środ-
ki europejskie nie zawsze były wydawa-
ne w rozsądny sposób. Inwestycje w mu-
zea, aquaparki  oraz obiekty sportowe, to 
wydatki, które nie tylko się nie zwracają, 
ale wręcz stanowią duże obciążenie dla 
lokalnych budżetów (koszty utrzymania). 
W nowej perspektywie budżetowej nale-
ży liczyć się ze wzrostem wydatków na 
innowacje. Dr Beim podkreślał także, że 

wobec światowej tendencji odchodzenia 
od transportu samochodowego na rzecz 
komunikacji masowej (na przykład kolei), 
ogromne dysproporcje pomiędzy wydat-
kami na nowe autostrady a inwestycjami 
kolejowymi mogą w przyszłości stanowić 
problem rozwojowy dla naszego kraju.

Minister Konrad Niklewicz uspokajał, 
że wszystkie środki przyznane Polsce 
zostaną wydane – a to ogromny sukces 
administracji na różnych szczeblach. 
Równocześnie zgodził się, że należy li-
czyć się z tym, że w najbliższych latach 
czeka nas zmniejszenie wydatkowania 
środków europejskich na infrastrukturę. 
O ile w najbliższym unijnym budżecie 
środki infrastrukturalne przyznane Pol-
sce będą jeszcze zapewne kwotą porów-
nywalną ze stanem obecnym, to trzeba 
się liczyć z tym, że będzie to prawdopo-
dobnie ostatni tak duży budżet dla Polski.

Profesor Krzysztof Wielecki z Cen-
trum Europejskiego UW, odwołując się 
do konkretnych przykładów, zaznaczył, 
iż intelektualnie do tego kryzysu byliśmy 
nieprzygotowani. Co więcej, dalej zdaje-
my się go nie rozumieć. Z perspektywy 
Polski, gdzie myślenie strategiczne jest 
rzadkością, a główne czynniki obecnego 
wzrostu (m.in. fundusze europejskie) się 
kończą, wydaje się to szczególnie groź-
ne. Czy potrafimy znaleźć się wśród tych, 
którzy wygrają na obecnym kryzysie? – 
pytał retorycznie profesor Wielecki.

Profesor Iwiński oceniał, iż wobec 
wzbierającej fali sceptycyzmu i pesymi-
zmu w Europie a tym bardziej w spra-
wach cywilizacyjnych powinniśmy szukać 
niezbędnego minimum. Dostrzeganie 
problemów stanowi jednak duży problem 
dla obecnie rządzących, szczególnie wi-
doczne jest to w perspektywie bardzo ni-
skich nakładów na naukę, o czym mówi 

się od wielu lat.
W końcowym etapie dyskusji roz-

mawiano między innymi o tym, jakie po-
winny być polskie priorytety w dyskusji 
nad nowym budżetem UE, jak rozwój 
Warszawy może wpłynąć na poziom 
unijnego dofinansowywania Mazowsza. 
Zaznaczono także konieczność zwięk-
szania wydatków na innowacyjność 
i nowe technologie.

Serdecznie zachęcamy do obejrzenia 
zdjęć z wydarzenia dostępnych na stro-
nie Konferencji: www.konferencjace.
org. Ze strony organizatorów, Samo-
rządu Studentów CE UW oraz Koła Na-
ukowego „Europa Nova” przekazujemy 
najserdeczniejsze podziękowania dla 
wszystkich osób wspierających tę stu-
dencką inicjatywę oraz dla gości, którzy 
tak licznie i aktywnie brali udział w dys-
kusji. Zapraszamy do udziału w kolej-
nych inicjatywach studentów Centrum 
Europejskiego!

Adam Leśniewicz

Autorem wszystkich fotografii jest Studio Bliki

Jarosław Makowski z Instytutu 
Obywatelskiego oraz Andrzej Olechowski 
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Jeden z takich obiektów znajduje się 
w niedużym (liczącym około 120 tys. 

mieszkańców), zabytkowym mieście 
Leiria. Stadion na 30 tys. widzów po 
Mistrzostwach Europy już nigdy się nie 
zapełnił. Został on zajęty przez komorni-
ka, gdyż dług zarządzających obiektem 
sięgnął 4 mln euro. Źródłem nie mniej-
szych problemów jest stadion znajdujący 
się w przemysłowym mieście portowym 
Aveiro  Może on pomieścić 31,5 tys. wi-
dzów, podczas gdy miasto liczy tylko 70 
tys. mieszkańców. Na mecze lokalnej 
drużyny Beira Mar przychodzi zaledwie 
5 tys. kibiców. W konsekwencji, władze 
miasta dokładają do stadionu 1,2 mln 
euro miesięcznie.

Euro 2004 – same straty?

Ponad 650 mln euro kosztowała Portu-
galię budowa siedmiu i modernizacja 
trzech stadionów. Aż siedem z nich przy-
nosi dzisiaj straty. Okazało się, iż budowa 
nowych stadionów w małych miastach 
nie mających silnych piłkarskich klubów 
jest nieopłacalna. Wielu twierdzi, iż – pa-
radoksalnie – mniej kosztowne byłoby 
wyburzenie owych obiektów. Pojawiają 
się tutaj jednak problemy natury prawnej. 
W budowie stadionów brało udział pań-
stwo, w związku z czym muszą one funk-
cjonować co najmniej przez 25 lat.

Dzisiaj jedynymi rentownymi stadio-
nami są te znajdujące się w Lizbonie (na-
leżące do Sportingu i Benfici) oraz arena 
FC Porto. Jest to spowodowane kilkoma 
czynnikami. Po pierwsze, stadiony te 
znajdują się w dużych miastach. Po dru-

gie, należą one do klubów odnoszących 
sukcesy w europejskich rozgrywkach 
pucharowych. Po trzecie, ich władze, 
w przeciwieństwie do administratorów 
pozostałych obiektów, pomyślały o za-
gospodarowaniu przestrzennym oko-
licy stadionów. W ich pobliżu znajdują 
się centra sportu, płatne parkingi, bary, 
sklepy z pamiątkami, a nawet centra 
handlowe (Lidl obok stadionu Sportingu 
oraz Media Markt obok stadionu Benfiki). 
Wszystkie te obiekty zarabiają na utrzy-
manie obiektów sportowych. 

Kraje-organizatorzy tego typu im-
prez liczą jednak przede wszystkim na 
zwiększone dochody z turystyki zarówno 
w trakcie Euro, jak i po. Nazywa się to 
tzw. efektem barcelońskim (zadziałał on 
po igrzyskach olimpijskich w Barcelonie). 
Polega on na tym, że dzięki dobrze zor-
ganizowanej imprezie sportowej, ludzie 
dowiadują się o walorach turystycznych 
danego miejsca. W konsekwencji liczba 
odwiedzających je turystów ulega zwięk-
szeniu.

W przypadku Portugalii średnia licz-
ba gości hotelowych podczas organizacji 
Euro 2004 w porównaniu z tym samym 
okresem w roku poprzednim wzrosła 
o 4%. Jednak w niektórych turystycznych 
regionach tego kraju, takich jak Algarve, 
spadła aż o 12%. Co więcej, turyści naj-
częściej przyjeżdżali tylko na jedną, dwie 
noce. Taki stan rzeczy należy tłumaczyć 
bardzo wysokimi cenami za nocleg pod-
czas mistrzostw, co w efekcie odstraszy-
ło turystów odwiedzających Algarve (wo-
leli w tym roku wybrać tańsze wakacje 
w innych krajach). Na mistrzostwa przy-

jechali tylko kibice na konkretne mecze. 
Zwiększyli oni dochody z turystyki wy-
łącznie w mniej turystycznych częściach 
kraju, inne regiony takie jak wspomniane 
Algarve zanotowały wówczas znaczący 
spadek liczby odwiedzających.

Podczas Euro, więcej niż zwykle 
zarobili oczywiście właściciele barów, 
restauracji oraz sklepikarze. Jako że 
Portugalia była już wcześniej znana jako 
kraj ciekawy oraz przyjemny na spędze-
nie wakacji, ilość turystów odwiedzają-
cych ten kraj po Euro nie uległa zmianie. 
Oczywiście dzięki udanej organizacji 
imprezy poprawił się wizerunek Portu-
galii na świecie jako kraju wiarygodnego 
finansowo. Zostało to jednak ostatnio 
zniweczone przez światowy kryzys go-
spodarczy, który dotkliwie dotknął Portu-
galię.

Euro 2012 – może być inaczej?

Istnieje na szczęście duża szansa na to, 
iż Polska – w przeciwieństwie do Por-
tugalii – dużo zyska na organizacji tej 
imprezy. Jest to spowodowane kilkoma 
czynnikami.

Polska wybudowała znacznie mniej 
stadionów niż Portugalia, bo tylko cztery. 
Ponadto znajdują się one w dużych mia-
stach, a ich władze (w przeciwieństwie 
do portugalskich) zadbały o to, aby po 
mistrzostwach były one również wyko-
rzystywane. Na terenie obiektów sporto-
wych znajdują się powierzchnie biurowe 
i konferencyjne oraz handlowo-usługo-
we, co w wielkich miastach zawsze sta-
nowi kuszącą ofertę dla inwestorów. Je-

Czy Euro 2012
nam się opłaci?

Polska wydała 100 mld zło-
tych na przygotowania do tej 

imprezy. Dla porównania, zor-
ganizowanie Euro 2004 kosz-

towało Portugalię nieco ponad 
1 mld euro. Miała ona zarobić 

na organizacji owej imprezy, 
tymczasem do dziś boryka się 

z problemem niszczejących 
stadionów.

Źródło: prem
ier.gov.pl
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dyną bolączką mogą okazać się słabe 
wyniki sportowe klubów, które po Euro 
będą grać na poszczególnych stadio-
nach. W związku z tym, liczba chętnych 
do kupowania biletów na mecze może 
być stosunkowo nieduża. Co jest pocie-
szające,  na stadionach mają się w przy-
szłości odbywać również koncerty.

O zysku Polski z organizacji imprezy 
może także zadecydować fakt, że UEFA 
po raz pierwszy przyznała organizację 
tego typu imprezy krajom na takim po-
ziomie rozwoju gospodarczego jak Pol-
ska i Ukraina. Nasi poprzednicy z ostat-
nich Mistrzostw: Portugalia oraz Austria 
i Szwajcaria, to kraje znacznie bogatsze, 
posiadające dobrą infrastrukturę jeszcze 
przed organizacją tego typu imprezy. 
Podczas gdy Portugalia przygotowując 
się do Euro 2004 najwięcej wydała na 
stadiony, Polska aż 75% swoich wydat-
ków przeznaczyła na transport drogowy 
(budowa stadionów to zaledwie 5% po-
niesionych przez nasz kraj wydatków). 
Szacuje się, że ze względu na Euro 2012 
przyspieszenie inwestycji w niezbędną 
infrastrukturę transportową wyniosło ok. 
3-4 lat. Do takich wniosków doszli eks-
perci, którzy na zlecenie spółki PL.2012 
opracowali „Raport IMPACT”. Jego ce-
lem było zbadanie wpływu Euro 2012 na 
gospodarkę Polski. 

Autorzy wspomnianego raportu twier-

dzą, że w perspektywie długookresowej 
przyspieszenie inwestycji w połączeniu 
ze wzrostem bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych (BiZ) oraz zwiększeniem 
atrakcyjności turystycznej i ruchu tury-
stycznego przyczyni się do łącznego 
wzrostu PKB w latach 2008-2020 o 2,1%. 
W przeliczeniu na pieniądze daje to 27,9 
mld złotych dla gospodarki więcej, niż 
gdyby Euro 2012 w Polsce nie było. 

Owe wyliczenia opierają się m.in. na 
założeniu, że w Polsce dojdzie do efek-
tu barcelońskiego, w związku z czym 
nasz kraj ma odwiedzać średnio 0,5 
mln turystów rocznie więcej niż obecnie. 
W przeciwieństwie do Portugalii Polska 
nie jest bowiem tak dobrze znana tury-
stom i dzięki Euro mamy niepowtarzalną 
szansę na promocję. Pytanie tylko, czy 
Polska rzeczywiście tak bardzo mocno 
przypadnie do gustu zagranicznym go-
ściom. Jednak z „Raportu Impact” wy-
nika, iż  nawet jeśli w naszym kraju nie 
zadziała efekt barceloński, to i tak polska 
gospodarka powinna mieć  ponad 20 mld 
złotych więcej niż bez organizacji Euro. 
Na tą sumę złożą się bowiem inne czyn-
niki, takie jak np. przyspieszenie inwesty-
cji w infrastrukturę. Natomiast zdaniem 
ekspertów, którzy opracowali ów raport, 
pewne jest, że przychody z turystyki pod-
czas samego Euro wyniosą ok. 0,5 mld 
złotych.

Zastanawiając się nad możliwymi 
zyskami z organizacji Euro 2012, warto 
podkreślić, że Polska nie popełniła pod-
stawowych błędów innego gospodarza 
tego turnieju – Portugalii. Wybudowali-
śmy stadiony w dużych miastach, a zre-
alizowane inwestycje infrastrukturalne 
takie jak: autostrady, zmodernizowane 
dworce kolejowe oraz lotniska będą nam 
służyć przez lata. Wydaje się, że pomimo 
iż pozornie do organizacji Euro dużo do-
płaciliśmy, tak naprawdę, w perspekty-
wie wieloletniej, zarobimy na organizacji 
tej imprezy.

Adam Dorywalski
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Ważne fakty
 – wpływ Euro 2012 na gospodarkę Polski 
(Raport IMPACT)

27,9 mld złotych – tyle pieniędzy zy-
ska gospodarka Polski w latach 2008-
2020 dzięki Euro 2012 
500 000 – tylu turystów więcej rocz-
nie będzie odwiedzać Polskę po Euro 
2012
5 mld złotych – tyle Polska zarobi 
w latach 2012-2020 na turystyce dzię-
ki Euro 2012
8200 – tyle miejsc pracy przybywa 
średnio (rocznie) dzięki Euro 2012
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Chiny i Polska – 
nowe strategiczne 

partnerstwo?

Pod koniec kwietnia gościł w naszym 
kraju premier Chińskiej Republiki Lu-

dowej, Wen Jiabao. Być może ze wzglę-
du na zbliżającą się majówkę, wizyta nie 
spotkała się z dużym zainteresowaniem 
mediów i komentatorów. Tymczasem jej 
znaczenie może okazać się kluczowe 
dla poprawy wzajemnych stosunków 
handlowych i politycznych. Czy Polska 
zamierza skorzystać z nowego otwarcia 
w relacjach z Chinami?

Ostatni raz szef chińskiego rządu 
był w Polsce 25 lat temu. Od tego cza-
su chińska gospodarka stała się drugą 
największą na świecie i szacuje się, że 
ok. 2025-2030 roku wyprzedzi Stany 
Zjednoczone. Roczny wzrost PKB Chin 
od 2000 roku nie schodzi poniżej 8%. 
Z jednej strony produkty „Made in China” 
kojarzą się ciągle z niską jakością, z dru-
giej strony letnie Igrzyska Olimpijskie 
w 2008 roku pokazały Chiny jako szybko 
rozwijający się kraju. Dzisiaj Chiny sta-
wiają przede wszystkim na inwestycje – 
w 2011 roku ich wartość wyniosła 48% 
PKB Państwa Środka. Część tych pie-
niędzy może trafić do naszego regionu, 
zwłaszcza do Polski.

Polski eksport do Chin w 2011 roku 
wyniósł 1,86 mld USD, a chiński import 
do Polski ok. 18,38 mld USD. Deficyt 
handlowy wynosi aż 16,5 mld USD – za-
ledwie jeden procent polskiego eksportu 
trafia do Państwa Środka! Połowę im-
portu stanowią wyroby przemysłu elek-
tromaszynowego, następnie przemysłu 
lekkiego (tylko 13%) i wyroby metalur-
giczne. Najważniejszymi towarami są 
jednak elektronika i urządzenia dla tele-
komunikacji. W eksporcie dominuje zaś 
miedź, związki chemiczne i maszyny. 
Struktura wymiany handlowej jest więc 
niekorzystna – eksportujemy głównie 
surowce i maszyny. Co więcej, Chiny 
w ciągu najbliższych lat planuje rozwijać 
nowoczesne gałęzie przemysłu: alter-
natywne źródła energii, biotechnologię, 
najnowsze urządzenia dla przemysłu 
maszynowego, pojazdy zasilane czystą 
energią, informatykę i nowe materiały. 
Czy polskie firmy sprostają wyzwaniu 
modernizacji chińskiej gospodarki?

Wizyta premiera Wen Jiabao w Pol-
sce była ostatnim celem kilkudniowej po-
dróży do Europy. Poza naszym krajem, 
premier ChRL odbył również wizytę w Is-
landii, Szwecji i uczestniczył w targach 
przemysłowych w Hanowerze. W Islandii 
podpisał dokument o współpracy w dzie-
dzinie energii geotermalnej oraz wza-
jemnych konsultacjach na temat Arktyki. 

W Szwecji z kolei doszło do podpisania 
porozumienia o współpracy w dziedzinie 
zrównoważonej energii i ochrony śro-
dowiska,  Szwecja jest bowiem jednym 
z krajów najbardziej innowacyjnych na 
tym polu. W Hanowerze, premier Chin 
wziął zaś udział w otwarciu największych 
na świecie targów przemysłowych, gdzie 
potwierdził otwartość Chin na inwesty-
cje w dziedzinie nowych technologii, 
oszczędnych źródeł energii oraz no-
woczesnego rolnictwa. Chiny chciałyby 
kontynuować współpracę z niemieckimi 
firmami przemysłu samochodowego, 
chemicznego i maszynowego oraz roz-
wijać jednocześnie nowe obszary współ-
pracy takie jak wysoko przetworzona 
produkcja przemysłowa, przemysł lotni-
czy i technologie kosmiczne. Widać, że 
Państwo Środka wysoko ceni bilateralne 
kontakty z partnerami, którzy mogą przy-
czynić się do dalszego rozwoju chińskiej 
gospodarki w oparciu o nowe technolo-
gie.

Innego rodzaju pragmatyzm można 
zauważyć w stosunku do krajów rozwija-
jących się. Kluczowym wydarzeniem wi-
zyty premiera Wen Jiabao w Polsce było 
II Forum Gospodarcze Polska-Europa 
Środkowa-Chiny, w którym uczestniczy-
ło 16 szefów rządów Europy Środkowej 
i Wschodniej oraz ponad 1000 przedsię-
biorców z Chin, Polski i Europy Środko-
wej. Premier Chin zadeklarował podwo-
jenie wymiany handlowej z państwami 
regionu do 100 mld USD do 2015 roku. 
Obiecał również utworzenie linii kredyto-
wej w wysokości 10 mld USD na wspólne 
projekty w zakresie infrastruktury i odna-
wialnych źródeł energii oraz funduszu 
wspierania inwestycji w wysokości 500 
mln USD. Podobne deklaracje chiński 
premier składał podczas wcześniejszych 
wizyt w Europie Zachodniej. Wydaje się 
jednak, że w przypadku Polski, chiń-
ski szef rządu liczy na pośredniczenie 
w rozwoju współpracy z całym regionem. 

Naszym atutem jest bowiem nie tylko po-
zycja największego kraju w regionie, ale 
również stabilność polityczna i gospo-
darcza, co nie jest regułą w wielu krajach 
UE. W efekcie podczas Forum przyjęto 
dwunastopunktowy program współpra-
cy, którego Polska ma być liderem. Poza 
kwestiami handlowymi obejmuje również 
współpracę kulturalną i wymianę mło-
dzieży.

Wydaje się więc, że Chińczycy pod-
chodzą bardzo poważnie do nawiązania 
strategicznych relacji z naszym krajem. 
Polska staje przed szansą przyciągnię-
cia dużych inwestycji w nowe techno-
logie, przy niepewnej perspektywie ko-
rzystania z podobnych środków polityki 
spójności UE po 2013 roku. Kluczem 
do sukcesu jest jednak determinacja 
polskiego rządu, aby utrzymywać jak 
najczęstsze polityczne kontakty z China-
mi. Wynika to z faktu, iż w państwie tym 
rządzi partia komunistyczna, decydująca 
o często ogromnych inwestycjach przed-
siębiorstw państwowych. W tym kontek-
ście w grudniu ub. roku prezydent Broni-
sław Komorowski wizytował w Chinach, 
gdzie podpisał strategiczne partnerstwo 
Polski z Państwem Środka. Jak jednak 
podkreśla Radosław Pyffel z Centrum 
Studiów Polska-Azja, Chiny nie lubią 
strategii i będą prowadzić biznes na 
swój sposób (nawet za cenę dumpingu), 
o czym Polska zdążyła się już przeko-
nać przy okazji zakończonego niepowo-
dzeniem kontraktu na budowę odcinka 
autostrady A2 z chińską firmą Covec. 
Polscy przedsiębiorcy obecni w Chinach 
narzekają zwłaszcza na biurokrację, sys-
tem pozwoleń i licencji oraz częste przy-
padki kradzieży własności przemysłowej. 
Wniosek jest taki, że ewentualne strate-
giczne partnerstwo odbywać się może 
tylko na chińskich warunkach. Taka jest 
jednak cena układów z reżimem.

Mateusz Skiba
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Aequum et bonum est lex legum...

Europejski Trybunał Praw Człowieka jest sądem 
międzynarodowym, powołanym do rozpatrywania skarg 

składanych przez osoby, które twierdzą, że naruszono ich prawa 
zagwarantowane w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw 
Człowieka i Podstawowych Wolności. Nie podlega dyskusji, iż 
jako swoisty klucz sklepienia sądownictwa europejskiego i strażnik 
praw człowieka, winien charakteryzować się profesjonalizmem 
i klarownością struktur. A jednak praktyka powoływania sędziów 
Trybunału pozostawia wiele do życzenia, za co odpowiedzialne są 
przede wszystkim poszczególne państwa członkowskie Rady Eu-
ropy, wśród których niechwalebnym liderem w tym zakresie jest 
Rzeczypospolita Polska.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka sędziowie 
zasiadający w Trybunale „powinni być ludźmi 
o najwyższym poziomie moralnym i muszą 
albo posiadać kwalifikacje do sprawowania 
wysokiego urzędu sędziowskiego, albo być 
prawnikami o uznanej kompetencji”, co ma 
stanowić gwarancję odpowiednio wysok-
iego poziomu orzecznictwa. W Konwencji 
przyjęto zasadę, że sędziowie rekrutowani 
są po jednym z każdego państwa-strony 
Konwencji, których jest czterdzieści siedem. 
Sędziowie są wybierani na okres dziewięciu 
lat (do 2010 roku – sześciu), bez możliwości 
reelekcji. 

 Według strasburskich zasad Polska ma 
zgłosić troje kandydatów, w tym co najmniej jedną kobietę. Tę trójkę 
przesłucha specjalny międzynarodowy panel ekspertów oceniając 
ich kompetencje. Potem Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy 
w głosowaniu wybierze sędziego na dziewięcioletnią kadencję.

Rada Europy nie narzuca, jak państwa mają wybierać kandy-
datów na sędziów. W większości krajów Unii Europejskiej, a nawet 
w Rosji, komisje wyłaniające sędziego składają się niezależnych 
ekspertów i przedstawicieli rządu, jedynie w Polsce i Bośni w skład 
komisji wchodzą wyłącznie  przedstawiciele rządu.

Polskich kandydatów na sędziów wybiera zespół złożony 
z urzędników Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa 
Sprawiedliwości, Prokuratorii Generalnej i przedstawiciela Kancel-
arii Premiera. Wybory te są tajne i nawet nie istnieje możliwość poz-
nania nazwisk pretendentów. Można odnieść wrażenie, że kryterium 
doboru kandydatów zamiast na profesjonalizmie i niezależności, 
opiera się na doraźnych celach politycznych i zgodności poglądów 
z linią ideową rządu.

W tym roku w wybranej przez Polskę trójce jest dwoje wielo-
letnich pracowników 

i współpracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 
którzy m.in. przed Trybunałem w Strasburgu reprezentowali interes 
polskiego rządu: prof. Anna Wyrozumska i prof. Krzysztof Drze-
wicki. także trzecim kandydatem jest znawca konstytucji krajów 
francuskojęzycznych, pracownik Trybunału Konstytucyjnego, prof. 
Krzysztof Wojtyczek.

Przez to stajemy w obliczu tworzenia się zanieczyszczonego 

moralnie środowiska, kiedy to sędziami mającymi rozpatrywać 
nasze spory z rządem (i to przecież najwyższej wagi) stają się ludzie 
przez ten rząd wykreowani i w pewien sposób wobec niego (mniej 
lub bardziej, pośrednio lub bezpośrednio) lojalni. Nie istnieje żadne 
zabezpieczenie gwarantujące, iż kandydaci przedstawieni przez 
Polskę będą kandydatami niezależnymi i wybranymi w sposób 
obiektywny – sam ten fakt wydaje się już nie do przyjęcia, jeśli 
chodzi o wybór sędziów Trybunału. Sytuacja, w której istnieje wiel-
kie ryzyko, iż sędziowie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
są wybierani w sposób stronniczy i nieklarowny, jest poważnym 
uchybieniem w konstrukcji państwa prawa i może przyczyniać się 
do znacznego upadku autorytetu zarówno Trybunału, jak i Polski.

Remedium na te problemy jest bardzo proste, ale może właśnie 
przez to trudne. Być może wystarczy odwołać się chociażby do mod-
elu holenderskiego, w którym te same zasady obowiązują przy wybo-

rach do wszystkich międzynarodowych 
organów sądowych. W holenderskiej 
komisji wyłaniającej sędziów zasiadają: 
prezes Sądu Najwyższego lub Prokura-
tor Generalny przy Sądzie Najwyższym, 
wiceprzewodniczący Rady Państwa lub 
minister sprawiedliwości oraz ekspert 
prawa międzynarodowego znający or-
gan, którego dotyczą wybory. Podejmując 
decyzję komisja może się konsultować 
z prezesami sądów wszystkich instancji, 
szefem adwokatury, a obligatoryjnie – 
musi zasięgnąć opinii szefów resortu 
sprawiedliwości i spraw zagranicznych. 

Takie rozwiązanie mogłoby się okazać 
bardzo pożyteczne nie tylko jeśli chodzi 
o sposób kreowania sędziów Europe-

jskiego Trybunału Praw Człowieka, ale i Trybunału Sprawiedliwości 
UE czy też polskiego Trybunału Konstytucyjnego. 

Niedawno w brytyjskiej Izbie Gmin miała miejsce niezwykle 
ciekawa debata z udziałem sir Nicolasa Bratza, przewodniczącego 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Posłowie oprócz orzec-
znictwa Trybunału skrytykowali także sposób rekrutacji sędziów. 
Ubolewali nad niskimi kwalifikacjami i brakiem doświadczenia 
wielu z nich, co doprowadziło do wydania „dziwacznych wyroków 
w niektórych obszarach”. Zarzucono europejskim sędziom 
nadmierną „kreatywność” – tworzenie nowych praw, podczas gdy 
mają orzekać na podstawie przepisów, które już istnieją. Nasuwa 
się więc pytanie, czy nie należałoby rozważyć całkiem nowej, ogól-
noeuropejskiej procedury powoływania sędziów Trybunału.   

Istotne wydaje się poruszenie sprawy na forum publicznym 
w Polsce, bo – jak pisał Mark Twain – „żaden kraj nie może być do-
brze rządzony, dopóki wszyscy jego obywatele nie będą pamiętać, 
że oni są strażnikami prawa”. 

       
   Karolina Czapska
    Konrad Komarnicki
  

Na straży prawdy, 
na straży praw

O trybie powoływania sędziów Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

Sytuacja, w której istnieje 
wielkie ryzyko, iż sędziowie 
Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka są wy-
bierani w sposób stron-
niczy i nieklarowny, jest 
poważnym uchybieniem 
w konstrukcji państwa 

prawa (...).
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Łódź to miasto szczególne, choć dziś 
często uznawane za niegodne uwagi, 

zaniedbane, wręcz brzydkie. Ów pręż-
ny niegdyś ośrodek przemysłu włókien-
niczego był w XIX wieku fenomenem na 
skalę europejską. „Polski Manchester” 
położony 150 km od Warszawy w ciągu 
tego stulecia przeżył 600-krotny przyrost 
ludności, stał się miejscem legendarnych 
fortun, z drugiej zaś strony – biedy i nie-
szczęścia. Jeśli ktoś chce poczuć szcze-
gólny klimat rewolucji przemysłowej cza-
sów drapieżnego kapitalizmu koniecznie 
musi tu przyjechać!

Objazd rozpoczął się w sobotę 21 
kwietnia. Pięćdziesięcioosobowa  gru-
pa studentów, niezrażona bardzo wcze-
sną porą, stawiła się dzielnie rano przed 
godziną 8 pod budynkiem Centrum Euro-
pejskiego UW. Niespotykana wśród stu-
dentów punktualność to wynik popular-
ności  i renomy zajęć pani doktor. Do ran-
gi anegdoty urósł zeszłoroczny przypa-
dek jednego ze studentów !CE, który za-
spał, nie mógł zdążyć na autobus i uzy-
skał pełną dyspensę przez telefon. Jed-
nak po głębszych przemyśleniach, Mi-
chał Sz. postanowił dołączyć do objazdu 
i zjawił się w Łodzi na własną rękę z nie-
wielkim zresztą opóźnieniem, starając 
się, by żadna z atrakcji go nie ominęła. 

Szczegółowy temat zajęć brzmiał: 
„Śladami Ziemi Obiecanej. Pałace fa-
brykanckie XIX wieku”. Jeśli więc mieli-
śmy podążać śladami filmu „Ziemia obie-

cana”, to każdy z uczestników musiał 
go sobie dobrze przypomnieć. W auto-
karze pokazana została pierwotna, kul-
towa wersja (173 min.) tego wybitne-
go filmu Andrzeja Wajdy. Droga na miej-
sce przebiegła więc przyjemnie i szyb-

ko –  już przed 11.00 wchodziliśmy do 
Muzeum Kinematografii, gdzie powitała 
nas pani Agnieszka Wranicz. To właśnie 
ona, niezmiennie od sześciu lat przyjmu-
je w tym miejscu i profesjonalnie oprowa-
dza naszych studentów. W związku z tak 
długą współpracą, studenci dr Kurkow-
skiej mogą liczyć na pewne przywileje. 
I tak szczęśliwi wybrańcy z naszej gru-
py w tym roku okazyjnie mogli skorzystać 
z dziewiętnastowiecznej windy. Co cie-
kawe, mająca ponad sto lat winda dzia-
łała bez zarzutu, natomiast współczesna, 
niedługo zresztą po konserwacji, na parę 
minut skutecznie uwięziła naszego ko-
legę z roku Mateusza razem z wózkiem 
i opiekunem.

Po odwiedzeniu wszystkich sal w pa-

łacu należącym niegdyś do „króla baweł-
ny” Karola Scheiblera, który był jednym 
z największych łódzkich przemysłowców 
XIX wieku, i po wspominkach z lat dzie-
cięcych przy maskotkach ze znanych ba-
jek, a także po wielu innych atrakcjach, 
które czekały na nas w Muzeum, cała 
grupa wyruszyła w dalszą drogę.

Dotychczas przewodnikiem naszych 
studenckich wypraw do Łodzi był pan Bo-
gumił Zawadzki. Niestety, ze względu na 
zły stan zdrowia, w tym roku nie mógł on 
podzielić się z nami swą niezwykłą wie-
dzą o tym mieście. Na szczęście dr Mi-
rella Kurkowska znalazła dla nas solidne 
zastępstwo. Naszym nowym przewodni-
kiem na zasadzie zupełnego wyjątku (bo 
od 4 lat ze względu na obowiązki sena-
tora RP nie oprowadza grup) stał się pan 
Ryszard Bonisławski, dyrektor Centrum 
Informacji Turystycznej w Łodzi, a zara-
zem prezes Towarzystwa Przyjaciół Ło-
dzi – człowiek, który o Łodzi wie prak-
tycznie wszystko. 

Naszym pierwszym przystankiem 
w objeździe miasta był Księży Młyn, czy-
li dalsza część wielkiego imperium fa-
bryczno-pałacowo-mieszkalnego Karo-
la Scheiblera. Ze względu na brak cza-
su, wiele pałaców i obiektów (jak np. le-
gendarną łódzką filmówkę) podziwiali-
śmy tylko z okien autokaru.  Kolejnym 
miejscem dłuższego postoju była fabry-
ka Ludwika Geyera i Muzeum Włókien-
nictwa. W rekonstrukcjach wnętrz XI-

Pałace fabrykanckie i „sesyjne czary”, 
czyli wyprawa do Łodzi

Już po raz szósty uczestnicy 
konwersatorium z historii kul-

tury europejskiej Pani dr Mi-
relli Kurkowskiej wzięli udział 
w jednodniowym objeździe do 

Łodzi. Głównymi atrakcjami 
wyprawy były: wizyta w łódz-

kim Muzeum Kinematogra-
fii, zwiedzanie pałaców fabry-
kanckich z XIX wieku, przej-

ście ulicą Piotrkowską, a na za-
kończenie – podtrzymanie za-

bawnej studenckiej tradycji 
skoków przez fontanny przy 

Manufakturze, dzięki którym 
letnia sesja egzaminacyjna po-

winna zakończyć się pełnym 
sukcesem. 

Ze słoniem na szczęście!
Uczestnicy wyjazdu do Łodzi w 2012 roku.

Szczegółowy temat 
zajęć brzmiał: 
„Śladami Ziemi 
Obiecanej. Pałace 
fabrykanckie 
XIX wieku”.
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X-wiecznych domów mieszkalnych mo-
gliśmy przekonać się, jak wyglądało co-
dzienne życie mieszkańców Łodzi oraz 
nauczyć się, jak wykonać z płynnej ba-
wełny zwięzły kawałek tkaniny. 

W mgnieniu oka nastała jednak pora 
obiadowa i wszystkim zaczął doskwierać 
głód. Autokar przywiózł całą grupę pod 
Centrum Handlowe Manufaktura, gdzie 
rozdzieliliśmy się, aby nasycić żołądki. 
Niestety, znakomita dotychczas pogoda 
zaczęła się pogarszać. Mimo deszczu 
i spadającej temperatury nikt nie stracił 
dobrego humoru. Opady nie przeszko-
dziły nam w zwiedzaniu, ale uniemożliwi-
ły przynoszące powodzenie skoki przez 
fontannę. Uznaliśmy, że łódzka pogo-
da i tak przemoczyła nas do suchej nit-
ki, więc magiczne obrzędy w intencji se-
sji zostały już dokonane.

Kolejnym zwiedzanym obiektem był 
pałac Izraela Poznańskiego, który  ze 
względu na okazałą fasadę, nazywany 
jest przewrotnie „Łódzkim Wersalem”. 

Pięknie zdobione i okazale udekoro-
wane wnętrza, bez wątpienia zachwyciły 
wszystkich. Zwiedzanie pałacu trwało 
około godziny, łącznie z wycieczką po 
wnętrzach zaadoptowanych na muzeum 
Artura Rubinsteina i jego żony. Mieliśmy 
nawet okazję zobaczyć Oskara – nagro-
dę Amerykańskiej Akademii Filmowej 
przyznaną temu wybitnemu pianiście. 
Następnie  ruszyliśmy spacerem w stro-
nę sławnej ulicy Piotrkowskiej. Z powodu 
późnej pory i deszczu szybkim krokiem 
przemierzaliśmy najsłynniejsze miejsce 
w Łodzi podziwiając architektoniczne 
perełki, takie jak Kamienica Scheiblerów 
pod numerem 11, Kamienica Szai Gold-
bluma oraz wybraną w plebiscycie na 
najładniejszą budowlę w Łodzi, Kamie-
nicę pod Gutenbergiem Jana Petersilge. 
Trochę zmęczeni, ale za to w wyśmie-
nitych humorach, ruszyliśmy autokarem 
w stronę Warszawy kończąc oglądanie 
„Ziemi obiecanej”, której wspaniałą sce-
nografię świeżo mieliśmy w pamięci. 
Chwilę przed godziną 22 byliśmy już na 
miejscu.

Tę łódzką wyprawę obalającą utarte 
stereotypy zaliczamy do naprawdę uda-
nych. Wesoła atmosfera, sympatycz-
ni i ciekawie opowiadający przewodni-
cy, a także szalona pogoda, złożyły się 
na bardzo miłe wspomnienia. Wszyst-
kim studentom Centrum Europejskie-
go, przyszłym i obecnym, ich znajomym 
oraz wszystkim zainteresowanym tema-
tyką dziejów kultury i historii cywilizacji, 
gorąco polecam kolejne edycje objazdo-
wych zajęć w pełnej zaskakujących wra-
żeń Łodzi.

Dorota Augustin

Zdjęcia z ostatnich kilku łódzkich 
wyjazdów z dr Mirellą Kurkowską, a na 
nich m.in. scenografia do filmu Juliusza 

Machulskiego “Kingsajz”.

fot. dr Mirella Kurkowska, Włodzimierz 
Piechocki
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Zrób karierę!
Czyli co po stu-
diach w CE lub 
w ich trakcie

Pomimo krążących w sieci żartów 
o absolwentach europeistyki pra-

cujących po studiach w McDonaldzie, 
europeistyka to dobry punkt wyjścia 
do rozpoczęcia międzynarodowej 
kariery czy pracy w administracji 
publicznej. W wakacyjnym numerze 
„Centrum Europa Świat” postanowi-
liśmy wybrać dla Was kilka miejsc, 
o których warto pomyśleć planując 
taką właśnie karierę. Bo może o ta-
kiej pracy myśleliście wybierając taki, 
a nie inny kierunek studiów...:)

Aplikacja dyplomatyczno-konsularna

Odbycie aplikacji dyplomatyczno-konsu-
larnej jest początkowym etapem kariery  
w służbie zagranicznej. Celem aplikacji 
jest pomoc w zdobyciu wiedzy i doświad-
czenia ułatwiających zdanie egzaminu 
dyplomatyczno-konsularnego. Wśród 
podstawowych wymagań niezbędnych 
do przystąpienia do konkursu na aplika-
cję znajduje się m.in. posiadanie dyplo-
mu magistra lub równorzędnego oraz 
potwierdzona znajomość co najmniej 
dwóch języków obcych (jednym z nich 
powinien być język angielski).

Egzamin na aplikację przeprowadza-
ny jest w formie testu składającego się 
z 60 pytań dotyczących m.in. historii, 
polityki zagranicznej, prawa i aktualnych 
problemów politycznych, gospodarczych 
i społecznych. Następnie kandydaci 
przygotowują pracę pisemną, która pole-
ga na napisaniu na podstawie materiałów 
notatki lub innego opracowania. Do czę-
ści ustnej dopuszczone są osoby, które 
uzyskały co najmniej po 60% z obu ele-
mentów pisemnych egzaminu. W części 
ustnej konkursu na aplikację ocenia się 
wiedzę kandydata, a także jego ogólne 
predyspozycje, takie jak , znajomość 
słownictwa przydatnego w służbie zagra-
nicznej, elegancję zachowania się i pre-
zencję.

Aplikacja trwa 12 miesięcy i składa 
się z dwóch części: teoretycznej obej-
mującej szkolenie specjalistyczne oraz 
służbę przygotowawczą w służbie cywil-
nej oraz praktycznej, która obejmuje staż 
w komórkach organizacyjnych MSZ oraz 
staż w placówce zagranicznej. Aplikacja 
dyplomatyczno-konsularna kończy się 
egzaminem dyplomatyczno-konsular-
nym. Osobie, która po odbyciu aplikacji 
dyplomatyczno-konsularnej zdała eg-
zamin, nadawany jest najniższy stopień 
dyplomatyczny – attaché. 

Więcej o aplikacji i egzaminie znaleźć 
można na stronie internetowej MSZ.

EPSO – zatrudnienie w instytucjach 
Unii Europejskiej

Konkursy do pracy w instytucjach euro-

pejskich są organizowane przez Biuro 
Doboru Kadr Wspólnot Europejskich 
EPSO. Kandydaci do pracy w instytu-
cjach wspólnotowych muszą mieć oby-
watelstwo państwa członkowskiego 
UE, a pozostałe wymagania zależą od 
kategorii urzędniczej (administratorzy 
i asystenci), w jakiej będą pracować po 
pomyślnym przejściu przez wieloetapo-
wą procedurę konkursową. Urzędnicy 
wyłaniani są w drodze otwartych kon-
kursów. Kandydaci zostają poddawani 
procedurze rekrutacyjnej, w wyniku któ-
rej tworzone są listy rezerwowe i ofertę 
zatrudnienia otrzymują wybrane osoby 
z list rezerwowych. Informacje o konkur-
sach publikowane są w Dzienniku Urzę-
dowym UE oraz na stronie EPSO. Każde 
ogłoszenie zawiera szczegółowy opis 
danego stanowiska, profil kandydata, 
wymagania dotyczące kwalifikacji i do-
świadczenia oraz informacje o przebiegu 
procesu rekrutacji i liczbie miejsc na li-
ście rezerwowej. Procedura konkursowa 
jest złożona i może trwać wiele miesięcy. 
Szczegółowe informacje na temat moż-
liwości zatrudnienia w instytucjach za-
warte są na stronie internetowej EPSO 
w zakładce Kariera w instytucjach UE. 

Kolegium Europejskie

Kolegium Europejskie (College of Eu-
rope, Collège d’Europe) to prestiżowa 
szkoła wyższa oferująca podyplomowe 
studia w zakresie integracji europejskiej. 
Uczelnia posiada dwa kampusy – jeden 
w Brugii w Belgii a drugi w warszawskim 
Natolinie. Pomysł powołania Kolegium 
powstał w 1948 roku podczas Kongresu 
Haskiego, kiedy państwa europejskie, 
powołując Radę Europy, utworzyły uczel-
nię, w której młodzi absolwenci z róż-
nych krajów mogliby wspólnie mieszkać 
i studiować. Wśród absolwentów Kole-
gium znajdują się m.in. przewodniczący 
Komisji Europejskiej, ministrowie spraw 
zagranicznych czy Sekretarz Generalny 
ONZ.

Językami roboczymi obowiązującymi 
w szkole są angielski i francuski. Zajęcia 
odbywają się przez jeden rok akade-
micki – od września do końca czerwca. 
Studenci muszą zaliczyć egzaminy ustne 
i pisemne na zakończenie każdego se-
mestru, a także napisać pracę magister-
ską w języku angielskim lub francuskim. 
Co roku około 400 studentów z kilkudzie-
sięciu krajów europejskiej otrzymują tytuł 

magisterski Master of Arts in European 
Studies (w przypadku studiów w Brugii) 
lub Master of Arts in Advanced European 
Studies (w Natolinie).

Studia w Kolegium są płatne, jed-
nak istnieje możliwość otrzymania sty-
pendium, które pokrywa koszty studiów. 
Szczegóły dotyczące rekrutacji i studiów 
znaleźć można na stronie internetowej 
Kolegium.

KSAP

KSAP, czyli Krajowa Szkoła Admini-
stracji Publicznej. Państwowa szkoła, 
która kształci i przygotowuje do pracy 
w polskiej administracji publicznej. Po 
ukończeniu 18-miesięcznego szkolenia 
stacjonarnego, słuchacze KSAP są zo-
bowiązani do co najmniej pięcioletniej 
pracy w administracji publicznej. Otrzy-
mują też, z pominięciem standardowej 
procedury egzaminacyjnej, mianowanie 
na urzędnika Służby Cywilnej, co wiąże 
się z dodatkowymi uprawnieniami. Pod-
stawowymi warunkami przystąpienia do 
egzaminów wstępnych do KSAP są: nie-
ukończone 32 lata, dyplom studiów ma-
gisterskich, a także znajomość jednego 
języka obcego (angielski, francuski lub 
niemiecki). Postępowanie kwalifikacyjne 
obejmuje test z wiedzy ogólnej (wśród 
pytań jest wiele dotyczących Unii Eu-
ropejskiej), egzamin z języka obcego 
i rozmowę kwalifikacyjną. KSAP co roku 
przyjmuje jednak zaledwie około 30-35 
osób.

BIP KPRM

Pracę w administracji publicznej można 
również dostać w drodze standardo-
wej procedury rekrutacyjnej. Informacje 
o wolnych stanowiskach w służbie cy-
wilnej można znajdują się w Biuletynie 
Informacyjnym Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów (BIP KPRM), który jest dostęp-
ny również w formie elektronicznej. Przy 
opisie każdego stanowiska znajduje się 
szczegółowy opis zakresu obowiązków 
a także niezbędnych wymogów, które 
trzeba spełniać, by wziąć udział w rekru-
tacji. Nie wszystkie stanowiska wymaga-
ją posiadania wyższego wykształcenia, 
więc pracę w administracji można dostać 
również w trakcie studiów.

Pamiętajcie też, że obowiązkowe prakty-
ki na studiach wcale nie muszą być nud-
ne. Wiele instytucji i urzędów, o pracy 
w których wiele z nas marzyło lub nadal 
marzy, oferuje staże i praktyki dla stu-
dentów lub absolwentów. Choć najczę-
ściej bezpłatne lub pokrywające jedynie 
koszty utrzymania, mogą otworzyć wiele 
furtek.

Judyta Skowrońska
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W lutym bieżącego roku Centrum 
Europejskie podpisalało kontrakt 

z brytyjską firmą  Communicaid (www.
communicaid.com), która zajmuje się 
m.in. organizowaniem szkoleń komuni-
kacji międzykulturowej, prowadzeniem 
kursów językowych a także – co intere-
suje nas najbardziej – przeprowadza-
niem egzaminów certyfikacyjnych we 
wszystkich 23 oficjalnych językach Unii 
Europejskiej dla urzędników Komisji Eu-
ropejskiej i innych insytytucji unijnych.

Kluczową rolę w tym procesie speł-
niają tzw. pretesterzy, czyli native spe-
akerzy poszczególnych języków Unii. 
Pretesterzy są arbitrami dla planowania 
oraz przeprowadzania testów i egzami-
nów z języka polskiego dla wszystkich 
tłumaczy unijnych. To właśnie tę rolę 
mają pełnić studenci CE we współpracy 
z firmą Communicaid!  

Projekt, w którym uczestniczymy, 
będzie trwał jeszcze dwa lata (do maja 
2014 roku). Odbyła się już pierwsza 
tura sprawdzania adekwatności testów. 
W marcu br. pięćdziesięciu studentów 
CE, którzy zgłosili chęć testowania, 
otrzymało hasła i uzyskało dostęp do 
platformy Moodle, by rozwiązywać i ko-
mentować testy. Studenci mogli wypeł-

nić 300 testów, wypełnili 198, co nie jest 
złym wynikiem. Zważywszy jednak na 
to, że za każdy wypełniony test studenci 
uzyskują 4 Euro na statutowe cele Sa-
morządu Studentów CE UW, mogło być 
zdecydowanie lepiej.

Następna tura testowania odbędzie 
się w lipcu br., będzie miała podobną 
formę i obejmie podobną grupę. W lu-
tym 2013 roku będziemy zaś potrzebo-
wali 100 studentów do testowania zadań 
ze słuchu. Następnie w lipcu i wrześniu 
2013 roku – kolejnych 85 studentów. 
Projekt zakończy kolejna stuosobowa 
grupa w maju 2014 roku. W sumie do 
rozwiązania będziemy mieć 2200 testów, 
na których Samorząd Studencki może 
zyskać ok. 35 tys. zł na swoje cele. Suma 
nie do pogardzenia w sytuacji kryzysu 
i mizernego budżetu. 

Na czym polegają testy? Pierwsze 
trzy tury testów odnoszą się do spraw-
dzania zrozumienia tekstu pisanego. 
Trzeba przeczytać artykuł i odpowie-
dzieć na 16 pytań wielokrotnego wyboru. 
Wypełnianie testu zajmuje ok. 25 minut 
(uwaga - jeśli przerwiemy wypełnianie 
testu – nie ma do niego już powrotu!). Po 
zakończeniu testu wypełniamy malutki 
kwestionariusz – 4 pytania, na które od-

powiadam „tak“  albo „nie“.
Na drugie trzy tury składają się filmiki 

video lub wypowiedzi, do których także 
dołączono 16 pytań. Jeden test trwa ok. 
13 minut. Dostęp do niego jest jedno-
krotny i nie można przerwać wypełniania 
bez utraty dostępu do materiału. Badanie 
kończy się identyczną jak we wcześniej-
szych turach testowania prostą ankietą.

Kto, gdzie, kiedy? 
„Pretesterem“ może być każdy student 
CE UW władający mową ojczystą i po-
siadający solidny dostęp do Internetu. 
Testy rozwiązuje się online (na platformie 
Moodle) – jest to więc niezwykle dogod-
na forma, można to robić niemal gdzie-
kolwiek i kiedykolwiek.

Za niewielki zbiorowy wkład pracy 
studenci CE mogą uzyskać całkiem spo-
ry fundusz na własne inicjatywy nauko-
we i integracyjne oraz dowiedzieć się, 
jak wyglądają testy rekrutacyjne do unij-
nych instytucji. Zachęcamy do udziału 
w testach! To nie tylko ciekawe doświad-
czenie, ale również znakomita okazja do 
zebrania środków potrzebnych na tak lu-
biane przez nas centrowe inicjatywy!

Materiał redakcyjny

Studenci Centrum Europejskiego UW 
sprawdzają adekwatność egzaminów 
z języka polskiego dla tłumaczy Komisji 
Europejskiej!

Reading and Listening 
Comprehension Tests for Linguists; 

Common European Framework level C2

Wystawa koła fotograficznego Centrum Europejskiego Uni-
wersytetu Warszawskiego „Fotografia w Europie” powstała 

na skutek zrealizowania projektu „Forma i rozwój europejskiej 
fotografii”. Dzięki pasji studentów europeistyki w ramach tego 
przedsięwzięcia odbyły się liczne warsztaty. Prowadzone przez 
Przemysława Bartuszka kursy wywoływania zdjęć w trady-
cyjnej ciemni  fotograficznej oraz sztuki fotografii solarigrafic-
znej, poszerzyły horyzont twórczości uczestników o tradycyjne 
metody powstawania zdjęć. Temat współczesnej fotografii cy-
frowej został przedstawiony przez fotografa Martynę Rudnicką. 
Zajęcia dotyczyły między innymi metodyki i techniki ujęć, sztuki 
reklamy, plakatu oraz reportażu. Na ostatnim spotkaniu uczest-
nicy warsztatów mieli za zadanie w czasie piętnastu minut zrobić 
zdjęcia, które nawiązywałyby do tematów zaproponowanych 
przez prowadzącego. Brzmiały one następująco: „Jeden dzień 
przed”, „Sześć” oraz  „Wydarzenie”.

Wystawa „Fotografia w Europie” ma na celu zaprezentowanie 
efektów naszej pracy. Serdecznie zachęcamy do jej obejrzenia, 
jednocześnie życząc Państwu miłej zabawy podczas Pikniku Eu-
ropejskiego !CE.

Chcielibyśmy również podziękować osobom bez których re-
alizacja powyższych projektów byłaby niemożliwa. Dziękujemy 
Panu dyrektorowi prof. dr hab. Dariuszowi Milczarkowi oraz 
dyrektorowi Romanowi Żyle za wsparcie naszej działalności, 
Mikołajowi Rakusa-Suszczewskiemu za opiekę merytoryczną 
oraz Martynie Rudnickiej i Przemysławowi Bartuszkowi za uka-
zanie studentom piękna fotografii oraz za serce i pomoc scalające 
naszą pracę.

Z wyrazami szacunku
Klaudia Kapała
Prezes Fotokoła CE

Wystawa koła fotograficznego Centrum Europejskiego
Uniwersytetu Warszawskiego  „Fotografia w Europie”

Studencie CE! Bieżesz udział w wydarzeniach organizowanych przez Samorząd? Pomóż mu zdobyć fundusze na 
działalność i jednocześnie przekonaj się, jak wyglądają testy językowe dla kandydatów na pracowników unijnych instytucji. 
Śledź aktualności na stronie ce.uw.edu.pl, gdzie znajdzie się informacja o najbliższej turze testów. Dowiecie się o niej rów-
nież z naszego profilu na portalu Facebook.
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Miej swoja zdanie o...

Wybór rektora Uniwersytetu War-
szawskiego jest wydarzeniem 

niezwykle istotnym zarówno dla rozwo-
ju uczelni, jej funkcjonowania, jak i per-
spektyw społeczeństwa akademickiego. 
Wybory odbywają się co cztery lata, a to 
zaszczytne stanowisko można piasto-
wać dwukrotnie. Od 2008 roku funkcję 
rektor UW pełni prof. dr hab. Katarzyna 
Chałasińska-Macukow. Kadencja obec-
nej pani rektor kończy się wraz z zakoń-
czeniem roku akademickiego 2011/2012, 
co oznacza, że od 1 września tego roku 
swoją pracę rozpocznie nowo wybrany 
rektor.

Krótki przebieg wyborów - czyli jak to 
wszystko działa?

Rektor zostaje wybrany w wyborach, 
w których głosują elektorzy reprezentu-
jący całość akademickiego środowiska, 
czyli przede wszystkim profesorowie 
oraz członkowie zarządów samorządów 
studentów, którzy mają 20% głosów. 
Każdy elektor ma dwa głosy, które może 
oddać na nazwiska dwóch dowolnych 

kandydatów. Kandydaci zaś są wyłaniani 
podczas wyborów na pierwszym kole-
gium elektorów, które z kolei jest poprze-
dzone ustaleniem składu komisji skruta-
cyjnej i jej przewodniczącego. Komisja ta 
zajmuje się koordynacją wyborów i licze-
niem głosów oddanych przez elektorów 
na osoby pretendujące na stanowisko 
rektora. Po spotkaniu przedwyborczym, 
na którym kandydaci przedstawiają swój 
program i wizję, jaką zamierzają zreali-
zować, a osoby zainteresowane zadają 
im pytania, organizowane jest kolejne 
spotkanie, na którym ma już miejsce wła-
ściwe głosowanie na rektora UW.

Jak to wyglądało w tym roku?

Na początku na przewodniczącego ko-
misji skrutacyjnej został wybrany prof. 
Karol Wajc, a na przewodniczącą posie-
dzenia elektorów prof. Małgorzata Ko-
rzycka-Iwanow. Następnie 7 marca na 
pierwszym posiedzeniu kolegium elek-
torów UW w wyborach indykacyjnych 
wskazano pięciu kandydatów na stano-
wisko rektora, byli to: 

• prof. UW dr hab. Marcin Pałys (122 
głosy), 

• prof. dr hab. Marek Wąsowicz (99 gło-
sów), 

• prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak (92 gło-
sy), 

• prof. dr hab. Włodzimierz Lengauer 
(57 głosów), 

• prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski 
(54 głosy).

Po pierwszym głosowaniu wycofało się 
dwóch kandydatów z najmniejszą liczbą 
głosów. 14 marca odbyło się spotkanie 
przedwyborcze z pozostałymi profesora-
mi ubiegającymi się o fotel rektora. Każ-
dy z nich wygłosił swoje zdanie o tym, jak 
widziałby swoją kadencję i jakich zmian 
chciałby dokonać, jeżeli udałoby się mu 
wygrać. Miesiąc później prof. dr hab. 
Alojzy Z. Nowak zrezygnował ubiegania 
się o stanowisko rektora. Ostatecznie 18 
kwietnia elektorzy wybrali prof. UW dra 
hab. Marcina Pałysa na nowego rektora 
naszej uczelni.

 wyborach na UW

O tym, że obecny rok jest na Uniwersytecie rokiem wyborczym, dowiedziałam się już w wakacje. Od początku miałam 
świadomość, że od tego, kto zostanie wybrany na nowego rektora UW, będzie zależało to, jaka ścieżka zostanie obrana 

wobec przyszłych oraz obecnych studentów, metod nauczania, funkcjonowania Uniwersytetu. Od rektora też w dużej części 
zależy los działalności studenckiej, szczególnie za sprawą wysokości dofinansowań do projektów. 

Kandydaci naturalnie byli mi znani. Jednym z nich był prof. Alojzy Z. Nowak, jeden z założycieli Centrum Europejskiego, 
Dziekan Wydziału Zarządzania. Największym jego konkurentem był wybrany na rektora na kadencję 2012-2016 prof. Marcin 

Pałys. Walka o głosy trwała do ostatnich dni przed wyborami. Wybór prof. Pałysa oznacza na Uniwersytecie zmiany, co 
uważam za dobry objaw przede wszystkim w kontekście niżu demograficznego i związaną z nim sytuacją finansową uczelni. 

Wybór prorektorów nie był dla mnie zaskoczeniem i jest on świadectwem stabilności systemu.

Przy okazji tegorocznych wyborów do władz UW słyszałam również o pomyśle zmiany formuły głosowania z wyborów 
elektorskich na metodę konkursu. Przyznam, iż obecny sposób wyłaniania rektora i prorektorów nie wydaje mi sie najlep-

szy. Powoduje,że staje się on konkurencją na jak najszybsze pozyskanie jak największego poparcia, co oczywiście wiąże 
się z pewnymi obietnicami wobec całych wydziałów i środowisk. Patrząc przez pryzmat tego, wybory bardzo przypominają 
rozgrywkę polityczną. Konkurs pozwoliłby uniknąć takich zabiegów, pozwolił na wyłonienie mającego najwięcej do zaofer-
owania kandydata, najlepiej przygotowanego do pełnienia swojej funkcji. Myślę, że jest to warte dyskusji. Jednak uważam, 

że rektorem Uniwersytetu nie powinna być osoba z zewnątrz, która nie zna specyfiki uczelni. 
Aneta, studentka 2. roku europeistyki

Tematem wyborów byłam średnio zainteresowana, jednak kilkoro moich znajomych było elektorami, więc tak czy 
inaczej byłam na bieżąco. Kandydatów znałam głownie z nazwisk i wydziałów, jednak nie potrafiłam stwierdzić, 
kto będzie najlepszym wyborem. Wiem, kto zostanie nowym rektorem, a także orientuję się w kwestii prorektorów. 
Konkurencja była niewielka i wygrana prof. Pałysa nie była dużym zaskoczeniem. Co do formuły wyborów uważam, 
że jest ok i nie ma potrzeby wprowadzać jakichkolwiek zmian. Dobrze, że studenci mają możliwość wyrazić swoje 
zdanie i zostać wysłuchanymi i że biorą czynny udział w procesie wyborów. 

Magda, studentka 1. roku europeistyki
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Magda Dawidziuk: Od chemii nieorga-
nicznej do zarządzania wielkim orga-
nizmem – Uniwersytetem Warszaw-
skim. W międzyczasie zajmował się 
Pan Profesor także m.in. finansami 
Wydziału Chemii, a potem całego UW. 
Skąd to zainteresowanie finansami? 
Czy podejmując pracę naukową wła-
śnie taką ścieżkę chciał Pan obrać? 

Prof. Marcin Pałys: Gdy w 1987 roku 
podejmowałem pracę naukową, nasz 
kraj wyglądał zupełnie inaczej niż dziś. 
Nikt nie przewidywał zmian, które mia-
ły wkrótce nastąpić, a które całkowicie 
zmieniały perspektywy życiowe. Finan-
sami Wydziału Chemii zacząłem zaj-
mować się trochę przez przypadek, ale 
potem okazało się, że wyniki są dobre, 
a także że sprawia mi to satysfakcję. 
W rezultacie otrzymałem propozycję do-
łączenia do zespołu dziekańskiego jako 
prodziekan ds. finansowych, a potem 
wciągnęło mnie to na dobre.

Jej Magnificencja Rektor Katarzyna 
Chałasińska-Macukow jest fizykiem, 
Pan reprezentuje środowisko chemi-
ków. Profesor Piotr Węgielski, rektor 
UW w latach 1999-2005, jest biolo-
giem. Dlaczego Pana zdaniem umysły 
ścisłe trzymają ster humanistycznego 
uniwersytetu? 

Nie zgadzam się, że nasz uniwersytet 
jest humanistyczny. Co prawda liczba 
studentów kierunków humanistycznych 
jest większa niż innych, ale pod wzglę-
dem naukowym jesteśmy uniwersyte-
tem wszechstronnym, rozwijającym się 
w wielu dziedzinach, z zewnątrz na pew-
no niepostrzeganym jako właśnie huma-

nistyczny (przy okazji: “uniwersytet hu-
manistyczny” to nazwa, która przylgnęła 
do przekształconych dawnych Wyższych 
Szkół Pedagogicznych, od których nasza 
uczelnia znacznie się różniła i nadal się 
różni). Dlatego pełnienie ważnych funkcji 
przez przedstawicieli nauk ścisłych nie 
powinno dziwić. A może potrafią oni sku-
teczniej przekonywać wyborców?

Powiedział Pan, że Pana priorytetem 
jest inwestycja w ludzi, ale czy cała 
praca uniwersytetu nie jest taką in-
westycją? Co Pan rozumie pod tym 
hasłem?

Oczywiście ma Pani rację, taka jest rola 
uniwersytetów od czasu ich powsta-
nia. Założyciele naszej uczelni, niemal 
200 lat temu pisali, że „Uniwersytet ma 
nie tylko utrzymywać w narodzie nauki 
i umiejętności w takim stopniu, na jakim 
już w świecie uczonym stanęły, ale nadto 
doskonalić je, rozkrzewiać i teorię ich do 
użytku społeczności zastosowywać”.

Jeśli dziś podkreślam w sposób 
szczególny konieczność inwestowania 
w ludzi, to dlatego, że chciałbym, żeby-
śmy ocenili jakie są efekty dotychcza-
sowego działania. Czy powinniśmy i po-
trafimy robić to lepiej? W powszechnym 
przekonaniu tak. Często spotykam się 
z opiniami, że rozwój własny oraz naby-
wanie nowych, potrzebnych kompetencji 
przez pracowników nie są przez uczel-
nię wystarczająco wspierane. Brak jest 
zachęt oraz rozwiązań organizacyjnych. 
Nieraz myślenie w kategoriach krótko-
terminowych korzyści przesłania nam 
zagadnie ia długoterminowe, a inwesto-
wanie w ludzi to proces dający rezultaty 
właśnie w perspektywie wieloletniej. 

W przypadku kształcenia, inwesto-
wanie w ludzi to dostarczanie im edukacji 
na najwyższym poziomie, konieczność 
stałego ulepszania dydaktyki.

Na koniec dwa standardowe pytania:
Co Pana skłoniło do startowania w wy-
borach na rektora UW? Co chciałby 
Pan zmienić jako nowy rektor?

Ad 1. Wynik wyborów indykacyjnych, 
który pokazał jak wiele osób zgadza się 
z moją wizją rozwoju uniwersytetu i jak 
wiele ufa, że potrafię ją zrealizować.
Ad 2. O tym wiele mówiłem w trakcie de-
bat przedwyborczych. Chciałbym stwa-
rzać warunki do ciągłego podnoszenia 
jakości kształcenia i badań naukowych. 
A jednocześnie usuwać niepotrzebne ba-
riery organizacyjne pochłaniające nasz 
czas, wysiłek i pieniądze.

Kilka słów dla !CEntrum od prof. Marcina Pałysa

Żródło:  w
w

w.m
arcinpalys.pl

Mimo iż jestem studentem UW, poza jednym artykułem z gazety (Rzeczpospolita) i lakonicznych informacji, jakie 
otrzymałem na jednych z zajęć, w zasadzie nie śledziłem wyborów na rektora UW na tyle, by być w stanie wymienić 
kandydatów. Wiedziałem jedynie, że główna rywalizacja odbywa się pomiędzy kandydatem WPiA, a jednym z pro-
fesorów z wydziałów przyrodniczo-matematycznych. Wiem, że zwyciężyła druga opcja, dzięki czemu wybrany został 
najmłodszy w historii UW rektor, piastujący wcześniej funkcję związaną z zarządzaniem finansami uniwersytetu, 
co – jak myślę –  pozytywnie wpłynie na sposób zarządzania całością. Co do samej metody wyboru – uważam, że 
rywalizacja pomiędzy zgłaszanymi wewnątrz kandydatami i wyborami przez grono elektorów, w którym aż 1/3 miejsc 
przypada przedstawicielom studentów jest znacznie bardziej demokratyczną formą niż konkurs rozstrzygany poprzez 
procedury administracyjne. Wybór, jakiego dokonano, utwierdza mnie w przekonaniu, że nie pominięto oczywistego 
wymogu posiadania przez kandydatów zdolności administracyjno-organizacyjnych, koniecznych w tej funkcji bardziej 
niż samo doświadczenie i tytuły naukowe.

Grzesiek, student 3. roku stosunków międzynarodowych

Materiał przygotowała 
Madga Dawidziuk

Prof. Marcin Pałys
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Pisać każdy może, 
trochę lepiej lub trochę gorzej…

Stosowność stylu to już ostatnia cecha „dobrego stylu”, któ-
ry omawialiśmy na łamach kilku ostatnich numerów. Jeżeli 

uważnie śledzicie tę rubrykę, wiecie już, że nie można zapo-
minać o prostocie, zwięzłości, dynamiczności, konkretności 
i konstruktywności stylu. W tym numerze dowiecie się, czym 
jest zasada decorum. 

Forma wypowiedzi musi odpowiadać jej treści – jest stosowna 
wtedy, gdy jest neutralna dla danego typu wypowiedzi. Ozna-
cza to, że środki stylistyczne i językowe powinny współgrać 
z treścią przekazu oraz odpowiadać określonemu typowi od-
biorcy. Nie można pisać niedbale o rzeczach istotnych, ani 

patetycznie o sprawach przyziemnych. Tekst publicystyczny 
nie może razić kolokwialnością powieści rozgrywającej się 
w środowisku przestępczym, a sprawozdanie z pokazu nowej 
kolekcji bielizny erotycznej nie może brzmieć jak preambuła 
do konstytucji.2

Jak nie należy pisać:
• Aby spożyć mielonego kotleta udał się spiesznie do baru 
mlecznego.
• Podczas debaty politycy bez przerwy nawalali się inwekty-
wami.

Lekcja numer 5: konstruktywność stylu1

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

Być usatysfakcjonowanym 
z czegoś

Alternatywą dla pójścia do 
kina jest pójście do teatru.

Stanęliśmy przed alternatywą: 
pójść do kina czy do teatru?

DLACZEGO? 
Alternatywa są to dwie wykluczające się możliwości. Nie można więc 
powiedzieć, że coś jest alternatywą dla czegoś innego. Można powie-
dzieć, że „coś jest alternatywne względem czegoś” albo „alternatywne do 
czegoś”. 

Antagonizm

Osiągnąć cel

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.32-34.
2 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.32.

Europejska poprawność

1. W jakim języku mówi się w Irlandii? Po irlandzku, galijsku 
czy galicku? Te trzy terminy wbrew powszechnemu wymienne-
mu zastosowaniu nie są synonimami. 
Irlandzki to celtycki język Irlandii i drugi – obok angielskiego – 
urzędowy język tego kraju. Od 2007 roku jest także urzędowym 
językiem Unii Europejskiej. Galickie z kolei to grupa języków 
celtyckich (irlandzki galicki i szkocki galicki) używanych przez 
mieszkańców Irlandii i Szkocji. Galijski zaś to zespół dialektów 
używanych przez starożytne ludy celtyckie (Galów) zamiesz-
kujące Galię i część obecnej Hiszpanii. 

2. Pisownia nazw unijnych programów
Jeżeli program ma tytuł „hasłowy”, czyli gdy tytuł stanowi sa-
modzielną całość składniową, która może funkcjonować nieza-
leżnie od słowa „program”, tytuł ten zapisujemy w cudzysłowie 
i rozpoczynamy go od wielkiej litery. Gdy wyraz „program” nie 
jest uważany za część nazwy programu, pozostaje przed cu-
dzysłowem i jest zapisywany małą literą. Jeżeli zaś program 
ma tytuł „opisowy”, a wyraz „program” jest częścią nazwy, wte-
dy cały tytuł zapisujemy bez cudzysłowu, a pierwszy wyraz – 
wielką literą. 

Przykłady: program „Młodzież w działaniu”; trzeci program 
„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”; Siódmy program 
ramowy na rzecz badań;Program działania z Nairobi na rzecz 
rozwoju i wykorzystania nowych i odnawialnych źródeł energii.

Nie należy jednak automatycznie stosować zasad wymienio-
nych wyżej, ponieważ tytuły zawierające słowo „program” od-
noszą się czasem do zinstytucjonalizowanych form działalno-
ści i powinny być wtedy całe zapisywane wielkimi literami, np. 
Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych 
(UNEP).

Europejska niepoprawność 

Taką publikację znalazła nasza  redakcyjna koleżanka na 
korytarzach CE.

Spełniać rolę Pełnić funkcję, odgrywać rolę

Wzajemny antagonizm

Być usatysfakcjonowanym czymś

Spełnić, zrealizować cel
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Materiał przygotowały
Iga Kamocka
Marianna Artowicz

1. Trzeba szukać i zgłębiać naturę wszystkich deformacji.

……………………………………………………………………………………………………………..

2. Zmalało czytanie i zainteresowanie książkami.

……………………………………………………………………………………………………………..

3. Taka kąpiel dla stóp powinna trwać 10 minut.

……………………………………………………………………………………………………………..

4. Zagrożeniem dla zdrowia ludności jest palenie tytoniu.

……………………………………………………………………………………………………………..

5. Jednym z moich ważniejszych celów jest znajdowanie rozwiązań dla różnych problemów.

……………………………………………………………………………………………………………..

6. Druga koncepcja proklamuje Ukrainę we współpracy z państwami zachodnimi.

……………………………………………………………………………………………………………..

Po dwóch członków powoływałby prezydent, Sejm, Senat i Krajowa 
Rada Sądownictwa.

Leopold Tyrmand należał do tych, który w najczarniejszym okresie 
powojennej dyktatury ratował honor środowisk intelektualnych.

Opisano w nim przypadki systematycznego rozkradania pomocy 
humanitarnej z Zachodu dla ofiar katastrofy, dokonywanych przez 
przedstawicieli Związku Czarnobyla.

Będziemy te oszczędności uzyskiwać, nie tylko przestrzegając wpro-
wadzone niedawno ograniczenie prędkości.

Górnicy zapobiegają różnymi metodami przeciwko wystąpieniu tąpnię-
cia.

Kładzie się nacisk na rozwój wymiany handlowej, która napotyka wciąż 
jeszcze na różne przeszkody i bariery.

Społeczeństwo dało wyraz swego uznania dla ich pracy nad wychowa-
niem młodego pokolenia.

Dzięki nowym osiągnięciom technicznym potrafimy te właśnie deficyto-
we tworzywa używać w sposób ogromnie oszczędny.

Po wybiciu krążka przez Zagłębie pierwszy za linią bramkową dotknął 
ten krążek obrońca Podhala Nowy Targ.

Dziś porozmawiamy o „Dziesięciu przykazaniach”.

Zmniejszono koszta o 12,5 procentu.

W dziewięćdziesięciu procent masz rację.

Rząd japoński pragnie utrzymać wydatki na zbrojenia poniżej jednego 
procenta budżetu globalnego.

Zajęcia prowadziliśmy w dwóch turach, przed i po obiedzie.

Udziela porad, jak dbać i pielęgnować ręce.

Po dwóch członków powoływałyby następujące instytucje: Prezy-
dent, Sejm, Senat i Krajowa Rada Sądowa. 

Leopold Tyrmand należał do tych, którzy w najczarniejszym okresie 
powojennej dyktatury ratowali honor środowisk intelektualnych.

Opisano w nim przypadki rozkradania przez przedstawicieli Związku 
Czarnobyla pomocy humanitarnej, której udzielały państwa zachod-
nie. 

Oszczędności nie będą wynikały wyłącznie z przestrzegania ostatnio 
wprowadzonych ograniczeń prędkości.

Górnicy zapobiegają różnymi metodami wystąpieniu tąpnięcia.

Kładzie się nacisk na rozwój wymiany handlowej, która wciąż napo-
tyka różne przeszkody. 

Społeczeństwo wyraziło swoje uznanie dla ich pracy nad wychowa-
niem młodego pokolenia.

Dzięki nowym osiągnięciom technicznym potrafimy wydajnie wyko-
rzystywać produkty deficytowe. 

Pierwszą osobą, która dotknęła krążka po wbiciu go do bramki przez 
drużynę Zagłębie, był obrońca drużyny Podhale Nowy Targ.

Dziś porozmawiamy o dziesięciorgu/dziesięciu przykazaniach. 

Zmniejszono koszt o 12,5 procent.

Masz rację w dziewięćdziesięciu procentach. 

Rząd japoński pragnie utrzymać wydatki na zbrojenia poniżej jedne-
go procenta budżetu ogólnego.

Zajęcia prowadziliśmy w dwóch turach, przed obiadem i po nim.

Udziela porad, jak dbać o ręce i  je pielęgnować.

W poprzednim numerze opublikowaliśmy zdania, które zawierały błędy różnego typu, dzięki temu dawaliśmy Wam szansę 
stworzenia własnych propozycji wersji poprawnych. W tym numerze zamieszczamy poprawione wersje oraz kilka nowych 
kwiatków, do których odniesiemy się w następnym numerze.

W następnym numerze opublikujemy poprawne wersje poniższych zdań.
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Noc Muzeów staje się coraz bardziej 
popularnym wydarzeniem kultural-

nym. Doczekała się już nawet miana 
„obywatelskiego święta”. Dlaczego? 
Ano dlatego, że każdego roku coraz 
większa liczba Polaków (oraz obywate-
li innych państw UE, wszak inicjatywa 
jest europejska) decyduje się na nocne 
odwiedziny w muzeach, galeriach, insty-
tucjach i placówkach kulturalnych. Co 
ich przyciąga? Może fakt, że tego dnia 
bilety wstępu są darmowe. A może rado-
sna, trochę szalona atmosfera miasta, 
prawdziwie tętniącego życiem w ciepłą, 
sobotnią noc.

19 maja 2012 po raz dziewiąty sto-
lica przeżyła oblężenie. Przepełnione 
autobusy i tramwaje, kilkudziesięciome-
trowe kolejki ciągnące się wzdłuż ulic, 
tłumy maszerujące Traktem Królewskim 
– dokładnie tak wyglądało centrum War-
szawy od godziny 19. Odwiedzenie za-
planowanych miejsc wymagało więc od 
wielbicieli sztuki i nauki nie lada sprytu 
i odrobiny umiejętności strategicznych. I, 
wstyd przyznać, sprawnych łokci.

Jak co roku, największą popularno-
ścią cieszyły się instytucje państwowe. 
Kolejka do Pałacu Prezydenckiego już 
w kilka minut po wybiciu godziny 19 się-
gała Starówki. Sporą atrakcję stanowiła 
również, udostępniona zwiedzającym po 
raz pierwszy, Kancelaria Premiera, gdzie 
można było obejrzeć sale, w których na 
co dzień zapadają najważniejsze dla 
Polski decyzje. W programie pojawił się 
także Sejm oraz inne placówki, takie jak 
Kancelaria Prezydenta Warszawy czy 
Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Jednym z prawdziwych hitów tego-
rocznego zwiedzania okazało się Mu-
zeum Narodowe. Uczestnicy wydarzenia 
mieli bowiem możliwość podziwiania no-
wych wystaw, otwartych zaledwie dzień 
wcześniej z okazji jubileuszu 150-lecia 
placówki. Przekraczając progi muzeum, 
zagłębialiśmy się w świat malarstwa eu-
ropejskiego, począwszy od XV wieku, 
poprzez epokę portretu staropolskiego, 
aż po wiek XIX. Największe wrażenie 
wywierały na zwiedzających „perełki” au-

torstwa polskich artystów, takie jak cykl 
obrazów Jacka Malczewskiego, Stani-
sława Wyspiańskiego czy Jana Matejki, 
z Bitwą pod Grunwaldem na czele. Za-
interesowaniem cieszyła się także eks-
pozycja prezentująca dzieła odzyskane, 
przede wszystkim słynną Żydówkę z po-
marańczami Aleksandra Gierymskiego. 
Co ciekawe, oglądając wystawę, można 
było zapoznać się ze szczegółami pracy 
konserwatorów, którzy przygotowywali 
dzieło na tę noc – muzeum wyświetla-
ło specjalną prezentację informującą, 
w jaki sposób potwierdzano autentycz-
ność obrazu.

Ogromną radość sprawiło warsza-
wiakom Muzeum na Szynach, które swo-
ją ekspozycję ulokowało w zajezdni tram-
wajowej przy placu Narutowicza. W tym 
roku nie tylko pokazało stare autobusy-
ogórki i tramwaje, które w zamierzchłych 
czasach poruszały się po stolicy, ale 
także przygotowało dodatkową niespo-
dziankę. Po centrum Warszawy kursował 
specjalny „autobus-ogórek-kabriolet”. 
Nie trudno się domyślić, że rekreacyjne 
przejazdy głównymi ulicami Śródmieścia 
szybko znalazły rzesze fanów. Niektórzy, 
wybitnie zauroczeni nocnymi przejażdż-
kami, w ogóle nie opuszczali swoich 
miejsc i wielokrotnie pokonywali tę samą 
trasę. Trzeba im jednak oddać, że nie 
zachwycali się bez powodu – przyjemne 
uczucie wiatru we włosach w połączeniu 
z lekkim i radosnym klimatem, panują-
cym tego wieczoru, sprawiało, że zwykły 
kurs odrobinę nietypową komunikacją 
stawał się nie lada przeżyciem.

Szereg nietypowych atrakcji przy-
ciągał leniwych spacerowiczów na Sta-
re Miasto. Na Placu Zamkowym można 
było podziwiać popisy ulicznych arty-
stów, m.in. miłośników tańca poi (czyli 
tańca z rekwizytem – przymocowanym 
do linki, najczęściej płonącym, ciężar-
kiem), czy grafików (zachwyt przechod-
niów wzbudzał zwłaszcza mężczyzna 
wykonujący przepiękne obrazy jedynie 
za pomocą puszek ze spray’em). W mu-
rach Barbakanu jeszcze długo po półno-
cy rozbrzmiewał śpiew młodych muzy-

ków, koncertujących za każdym rogiem.
Tuż przed godziną 3, kiedy większość 

placówek uczestniczących w wydarze-
niu nie przyjmowała już gości, można 
było jeszcze odwiedzić kilka wybranych 
miejsc. Jednym z nich był X Pawilon Cy-
tadeli Warszawskiej. Oprócz stałej wy-
stawy, upamiętniającej straconych w tym 
miejscu Polaków, na tę noc przygoto-
wano także wystawę dotyczącą życia 
wygnańców na Syberii. Przedstawione 
eksponaty żywo pobudzały wyobraźnię 
zwiedzających – bo oprócz dokumen-
tów i zdjęć można było także zobaczyć 
przedmioty osobiste pozostawione przez 
więźniów i Sybiraków oraz autentyczne 
cele, w których były przetrzymywane 
tak ważne dla Polski postacie jak Józef 
Piłsudski czy Romuald Traugutt. Warto 
też wspomnieć, że nocne zwiedzanie 
Cytadeli wyróżniało się bardzo orygi-
nalnym klimatem. Mroczne (bo przecież 
w czasach powstania styczniowego nie 
było w więzieniach elektryczności!) po-
mieszczenia oraz autentyczne pamiątki 
po więźniach pozwalały poczuć, że rze-
czywiście to miejsce odznaczyło się na 
mapie Warszawy w najtrudniejszych dla 
Polski czasach.

Tak więc, kolejna Noc Muzeów była 
hucznie świętowana przez tysiące lu-
dzi, nie tylko w Warszawie, ale w całej 
Polsce, Unii Europejskiej i w wybra-
nych miejscach na świecie. Tych, którzy 
z entuzjazmem oddali się zgłębianiu ta-
jemnic historii, rozwiązywaniu zagadek 
czasów obecnych lub dywagacjami na 
temat przyszłości, niedzielny świt przy-
witał w drodze do domów. Wielu z nich, 
z uśmiechami na twarzach mimo bolą-
cych nóg, już planowało, co będą zwie-
dzać za rok. Czy potrzebna jest więc lep-
sza rekomendacja?

Paulina Zając

O tych,
co nocą
po muzeach 
chodzą…

Fot. Paulina Zając
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Maj w Warszawie to od kilku już de-
kad miesiąc książki – czas targów, 

kiermaszów i promocji czytelnictwa. 
Tegoroczna edycja Warszawskich Tar-
gów Książki pobiła poprzednie rekordy 
frekwencji, w godzinach szczytu trudno 
było dostać się do poszczególnych stoisk 
–  i to cieszy. Ale ponieważ zaraz potem 
wszelkie emocje związane z postępu-
jącą stopą rozczytania Polaków zniknie 
rozdeptana tysiącami stóp kibiców cele-
brujących pod Pałacem święto piłki noż-
nej, postanowiłam, że w czerwcowym 
numerze czytamy o Euro!

Jest to możliwe dzięki zbiorowi ese-
jów napisanych przez polskich i ukraiń-
skich autorów i zebranych pod wspólnym 
tytułem: Dryblując przez granicę. Polsko-
ukraińskie Euro 2012. Każdy tekst traktu-
je o poszczególnych miastach, w których 
odbywać się będą mecze. Co zbliżające 
się mistrzostwa oznaczają dla mieszkań-
ców? Jak zmienia się miasto, w którym 
na cztery lata wszelkie inwestycje sku-
piają się w mniejszym lub większym, ale 
zawsze otoczeniu stadionu?

Każdy z autorów obrał swoją stra-
tegię wypowiedzi na powyższy temat. 
Dla jednych fenomen futbolu staje się 
kanwą opowieści o dawnych emocjach 
związanych z legendarnymi meczami 
z przeszłości. Paweł Huelle opisuje w ten 
sposób historię piłki nożnej w Gdańsku, 
a przebieg rozgrywanych przed laty spo-
tkań staje się jednocześnie opowieścią 
o skomplikowanych dziejach wielokultu-
rowego miasta.

Warszawska historia Marka Bieńczy-
ka to z kolei próba uchwycenia atmosfery 
prawego brzegu Wisły w czasach PRL-u. 
Ożywa więc Warszawa Tyrmanda, ze 
spieszącymi tłumnie na każdy mecz ki-
bicami. Jedna z rozmówczyń Bieńczyka 
wskazuje na kompensacyjną rolę, jaką 
futbol odgrywał w stłamszonym polityką 
i propagandą społeczeństwie. Futbol, 

w którym zasady były jasne i z góry okre-
ślone, a wynik pozostawał nie dającą się 
zmanipulować niewiadomą.  

Polski czytelnik zapewne za szcze-
gólnie ciekawe uzna eseje napisane 
przez autorów ukraińskich. Euro organi-
zujemy bowiem razem, a jakoby osobno. 
Niewiele wiemy o tym, jak do mistrzostw 
przygotowuje się na przykład Charków. 
Niezbyt dobrze znamy też życie codzien-
ne Ukraińców, które w czasie imprezy 
zostanie zepchnięte na dalszy plan.

Historia dwóch piłkarzy: Ołeha Ba-
zyłewicza i Walerego Łobanowskiego 
doprowadza Jurija Andruchowycza do 
przykrej refleksji na temat bycia „ele-
mentarną ludzką cząsteczką Imperium”, 
ze wszystkimi tego konsekwencjami dla 
poszczególnych życiorysów. Serhij Ża-
dan obserwując praktyki odwiedzania 
przez Ukraińców nowo wybudowanych 
stadionów stwierdza, że ich nowoczesny 
wygląd pozwala przenieść się z przytła-
czających postradzieckich miast w coś 
na kształt europrzestrzeni, namiastkę 
zachodniego świata, tu na wciąż trochę 
(a dla przyjezdnych z zachodu nawet cał-
kiem) dzikim wschodzie.

Wszystkie historie, rozmowy i spo-
strzeżenia prowadzą do jednego wspól-
nego wniosku: futbol to coś, co tak 
dawniej, jak i teraz traktuje się bardzo 
poważnie. A to dlatego, że towarzyszą 
mu prawdziwe emocje, które w zasadzie 
niezależne są od wyglądu stadionu. Stąd 
najbardziej chyba pocieszająca refleksja 
płynąca z literackich rozważań na temat 
Euro jest taka, że futbol to wciąż coś, 
czego nie można przenieść do wirtualu. 
Nad najbardziej nawet realistycznymi 
symulacjami piłkarskich pojedynków za-
wsze górować będzie trybuna – jej rytm, 
poczucie wspólnoty, przeżywane emo-
cje. Warto tylko czasem rozejrzeć się 
wokół stadionu.

P.S.

Ponieważ to ostatni numer przez waka-
cjami (które mają to do siebie, że mamy 
wtedy dużo wolnego czasu na czytanie), 
a ja mam Wam jeszcze do polecenia 
mnóstwo ciekawych, przywiezionych 
z Targów książek, wymienię je tu:

reportaże: Farby wodne Lidii Ostałow-
skiej, Dzienniki kołymskie Jacka Hugo-
Badera 

powieść: Fantastyczne samobójstwo 
zbiorowe fińskiego pisarza Arto Paaslin-
ny (podobno przezabawna!)

poezja: Tomas Tranströmer Wiersze 
i proza 1954-2004

komiks: Janek Koza Polaków uczestnic-
two w kulturze. Raport z badań 1996-
2012 

Martyna Steckiewicz

O tym, co stanie się,
gdy Warszawskie Targi Książki 2012 

połączy się z Euro 2012, 
zmiksuje i potrząśnie

Tytuł: Dryblując przez granicę. 
Polsko-ukraińskie Euro 2012

red. Monika Sznajderman, Serhij Żadan 
wyd. Czarne, Wołowiec 2012
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Natalia Kamińska, córka Emiliana Ka-
mińskiego, ma 20 lat i od roku pomaga 
bezdomnym. Oprócz tego jest studentką 
ekonomi na Wydziale Nauk Ekonomicz-
nych Uniwersytetu Warszawskiego. Była 
jedną z organizatorek wielkanocnego 
spotkania z bezdomnymi jak i drugim 
reżyserem spektaklu „Bezdomna Pasja”.

Patrycja Michałek: W jaki sposób i kie-
dy zaczęłaś pomagać bezdomnym?

Natalia Kamińska: Dwa lata temu mieli-
śmy wigilię dla bezdomnych, spotkałam 
tak brata Piotra Wardawego i on powie-
dział, żebym się odezwała, gdy będę 
chciała coś zrobić. Po długim czasie mo-
jego milczenia, bo matura, bo obowiązki, 
odezwałam się, ponieważ chciałam prze-
prowadzić jakiś projekt z tymi bezdomny-
mi. Miała być tylko rozmowa, a od razu 
zaprosił mnie na ich spotkania czwartko-
we, na ulicy Miodowej. Takie spotkania 
samopomocowe, na których jest kolacja, 
rozmowa, czytanie Pisma Świętego.

Poszłam, spodobało mi się, pozna-
łam tych ludzi. Na początku to było trud-
ne i dziwne, bo to nie są ludzie, z którymi 
przebywam na co dzień. Może to głupia 
analogia, ale czułam się jak ktoś, kto 
wchodzi do kraju zupełnie innej rasy, 
kultury. Wszyscy wyglądają na początek 
tak samo, a potem okazuje się, że to są 
zupełnie inni ludzie. Potem był projekt 
Zaduszek i przygotowaliśmy 10 osób do 
czytania poezji polskiej i to wyszło fajnie. 
Zrodził się pomysł stworzenia spotkań 
z kulturą i raz w tygodniu, na przemian, 
odbywają się spotkania z literaturą, po-
ezją, raz z filmem. Często zapraszamy 
gości. Nie zdajesz sobie sprawy, jak oni 
świetnie dyskutują.

Czy coś Cię w tym wszystkim zadzi-
wia?

O tak. Zauważ, że my jesteśmy na uczel-
ni, w pracy, w drodze słuchamy muzyki, 
wracamy do domu, włączamy telewizję, 
sprawdzamy coś w Internecie. Cały czas 
jesteśmy do czegoś podłączeni, a oni? 
Nie. Oni tylko myślą i mają bardzo samo-
dzielne myślenie. Bezdomni są bardzo 
swoiści, nie są wyszkoleni do myśle-
nia w konkretny sposób. Dlatego warto 
z nimi porozmawiać. 

Jak reagują na to Twoi znajomi, rówie-
śnicy?

„Ojej fajnie.” Chociaż tak naprawdę prak-
tycznie nikt się nie zainteresował. To nie 
jest szczególnie pociągające dla moich 
znajomych. Wiesz, to nie jest ładne. Kie-
dy pomagasz dzieciom lub zwierzątkom 
ze schroniska, to one są śliczne, miłe, 
niewinne. Ja pomagam ludziom, którzy 
swoje w życiu zrobili, często swoje na-
broili, są słabi i czasem mało estetyczni. 
Natomiast, to dalej jest cierpienie. Ta pra-
ca nie wydaje się przyjemna na pierwszy 
rzut oka. Na początku kilka osób chciało 
mi pomóc, ale wszyscy zrezygnowali, 
rozmyślili się. Jak idziesz do hospicjum, 
to masz konkretny cel, pomagasz tym 
dzieciom, tak samo schronisko. Poma-
gasz pieskowi i jest mu lepiej. Tutaj nie 
widać takiej pomocy. Większość pomyśli: 
Facet jest alkoholikiem, nie chce mu się 
pracować, po co ja będę mu pomagać? 
A sytuacje są różne, często to jest zwią-
zane z ich psychiką, jakąś niezaradno-
ścią życiową. Tą grupą nikt się nie intere-
suje, bo to nie jest estetyczne, a czasem 

zwykła rozmowa, potraktowanie jej jak 
człowieka „na równi” pomaga.

Co to wszystko daje Tobie?

Może to zabrzmi nieco pyszałkowato, ale 
jestem dużo mądrzejsza. Przebywam 
cały czas z dorosłymi, ciekawymi ludź-
mi o różnych osobowościach i to bardzo 
dużo mi daje. Mają swoją wiedzę i mogą 
mi wiele przekazać, nauczyć mnie, jako 
ludzie. Nie chodzi o to, że pokazują mi, 
co to znaczy cierpienie, ale dają coś wię-
cej. Życiową mądrość, która mnie samą 
może ustrzec przed jakimiś błędami.

W takim razie, nad czym ludzie powinni 
się zastanowić?
Drażni mnie to, że moi rówieśnicy pogar-
dzają bezdomnymi, ale nie wiedzą jak 
bardzo się nie różnią od tych, którymi po-
gardzają. Wielu z nich podobnie zaczy-
nało. Mieli swoje ideały i dążenia. Wielu 
z nich było byt wrażliwymi i nie dali rady 
światu. To wszystko.

Gdybyś mogła powiedzieć coś do 
swoich rówieśników, studentów, co 
takiego chciałabyś im przekazać?

Żeby się „ogarnęli”. Przestali narzekać 
na to, jak mają źle i ciężko na studiach, 
bo dziekanat, bo robią im kolokwia. Żeby 
przez chwilę przestali myśleć tylko o so-
bie, rozejrzeli się jak mają dobrze, a nie 
tylko gadali jak studenci mają ciężko, bo 
nie mają. Wcale nie mają. Mają bardzo 
często cudowne życie. Na studiach nie 
jest na tyle ciężko, aby płakać, są więk-
sze tragedie.

W pierwszych wyobrażeniach tego tekstu, miałam zacząć od definicji 
bezdomności lub od jakiegoś szumnego wstępu. Ostatecznie chciałabym 
się jednak podzielić czymś autorskim. Trzeciego kwietnia, w Wielką 
Środę, zostałam zaproszona na wieczór dla bezdomnych w Teatrze Kamie-
nica. Wszystko zaczęło się od spektaklu, bardzo „mocnego”, dotyczącego 
alkoholizmu, który bezdomni stworzyli dla innych bezdomnych. Potem 
była kolacja, rozmowy. To był jeden z najwięcej wnoszących w moim 
życiu wieczorów. Poznałam wspaniałych ludzi, z którymi rozmowa była 
dla mnie cenniejszą, niż wiele innych. Przede wszystkim zrozumiałam, jak 
wiele mam i jak bardzo zaślepienionych jest wielu  ludzi dookoła mnie. 
Każdy powinien choć chwilę poprzebywać w towarzystwie tych ludzi, 
wtedy –  uśmiechniętych, rozmawiających i otwartych. Takich samych jak 
ci, których widuję na co dzień. „Słowa nie wyrażą…” pisała Małgorzata 
Hillar. Miała rację.

Człowiek, 
któremu 

nie łapka, 
a dusza. 

Dusza krwawi

To jednak tylko jedna strona. Nie chcia-
łabym, aby ktokolwiek z Czytelników 
oskarżył mnie o jednostronność. In-
formacje najlepiej „czerpać u źródła”. 
Porozmawiałam więc z Januszem Chy-
lińskim – bezdomnym, ale i jednym z ak-
torów, który brał udział w przedstawieniu.

Co sprawiło, że został Pan bezdom-
nym?

Moja bezdomność wzięła się z kłamstwa 
na rzecz rodziny. Kłamałem pożyczając 
pieniądze i przynosząc je do domu, aby 
budować lepszy majątek. Zastanawia-

łem się skąd we mnie wzięło się kłam-
stwo, gdy byłem osobą poukładaną, 
nauczycielem na stanowisku. Nie wiem. 
Chyba byłem nauczony, że dobre kłam-
stwo i zła prawda. Dzisiaj wiem, że ist-
nieje tylko albo kłamstwo, albo prawda. 
Bez odstępstw. Żyję inaczej, jestem mą-



NTRUM

31

Na koniec parę słów, jakimi podzielił się 
ze mną Emilian Kamiński – aktor, założy-
ciel i właściciel Teatru Kamienica.

Kim są według Pana ludzie bezdom-
ni?

To są normalni ludzie, tylko że bezdom-
ni. To są ludzie, którzy nie upominają się 
o swoje prawa. Oni tylko nie mają domu. 
Nie mogę uogólniać, ale bardzo często 
podstawowym problemem bezdomności 
nie jest brak domu, tylko brak nadziei. 
To ludzie złamani. Jeśli człowiek spadł, 
czy nawet, jeśli są już na równi pochy-
łej, to trzeba im podać rękę albo chociaż 
umilić życie, porozmawiać, potraktować 
jak człowieka. Ja przez całe życie wal-
czę o to i udowadniam, że „człowiek” to 
brzmi dumnie, bo brzmi. Przypominam 
o jednej rzeczy, wielki polski poeta umarł 
w przytułku w Paryżu z biedy, jako BEZ-
DOMNY.

Dla mnie bezdomność jest też sta-
nem ducha. Wielu ludzi, którzy są bardzo 
zamożni i nie wiedzą, co robić z pieniędz-
mi, duchowo są bezdomni. A Ci ludzie? 

Proszę kiedyś porozmawiać z bezdom-
nym, często mają piękne, bogate dusze. 

Kto jest pewien, że nie zostanie bez-
domnym? Los. Tych ludzi do bezdomno-
ści zdeterminował najczęściej właśnie 
los. Każdy z nich ma jakieś zdarzenie, 
którym przekroczył Rubikon i zaczął 
spadać. Ja tak słyszę, że ktoś pomaga 
kotkowi, ptaszkowi, bo mu łapka się zła-
mała, to oczywiście trzeba się ulitować, 
pomóc. Bezdomni to jednak ludzie. Czło-
wiek, któremu nie łapka, a dusza. Dusza 
krwawi. Nie trzeba wiele, wystarczy się 
zainteresować. Podejść, jeżeli leży jakiś 
tzw. pijak. Sprawdzić czy on żyje, może 
wystarczy go tylko posadzić. Mój kolega, 
wybitny operator, leżał przez 2 godziny 
na przystanku na Pradze. Nikt się nie za-
interesował, bo myśleli, że to pijak, a on 
miał głęboki zawał serca. Gdyby ktoś 
mu pomógł, ten człowiek pewnie dalej 
by żył. Gdyby ktoś wezwał pogotowie. 
Wspaniale, że chodzicie do kościoła, słu-
chacie wspaniałych nauk, ale jeżeli tak, 
to chciałbym to widzieć, w postępowa-
niu. Idę i widzę niewidomego, który szu-
ka drogi, a nikt mu nie pomoże przejść 

przez głupią ulicę. Ile to zajmuje czasu?

Ludzie wolą pomagać dzieciom, tym, 
którzy są „atrakcyjniejsi”…

Czym się różni dziecko od dorosłego? To 
jest taki sam człowiek. Taki sam. Niczym 
się nie różnimy, przeżywamy to samo. 
Czy ktoś jest milionerem, bezdomnym, 
domnym czy może jeszcze kimś innym. 
Bezdomnym jest tylko trudniej z tym 
wszystkim. 

Ludzie nauczyli się, aby wszystko ko-
mentować. Nie wszystko jednak tego 
wymaga. Na koniec tylko bardzo krótka 
myśl, z „myśli nieuczesanych” Stani-
sława Jerzego Leca, człowiek „Popeł-
nił zbrodnię: zabił człowieka! W sobie.” 
A Ty?

Patrycja Michałek

drzejszy. 

Co najtrudniejszego jest w byciu bez-
domnym?

Trudno nas zrozumieć, to, co czujemy 
wewnątrz, nasze troski i codzienności. 
Budzimy się a czasem nie wiemy, czy się 
obudzimy, czy wstaniemy. Jedni próbują 
startować do życia, zarabiać. Pierwsza 
wypłata, ale i tak zaczyna tego w jakiś 
sposób brakować. Ja? Pracuję, ale je-
stem bezdomnym, bo nie znajduje miej-
sca do spania, nie mam za co wynająć 
mieszkania. Śpię po budowach, bara-
kach.

Czy ludzie często nie traktują ludzi 
bezdomnych jak ludzi? 

To chyba dlatego, że trudno traktować 
nas z natury takimi, jacy jesteśmy. Mamy 
ogromny potencjał, a moi przyjaciele 
mają piękne, pełne dusze. Problem po-
lega na tym, aby być na chwilę bezdom-
nym. Zatrzymać się, zastanowić i zadać 
sobie pytanie, czy ja jutro nie będę bez-
domnym? Nikt nie może być pewny, że 
na pewno nie. Moi znajomi, którzy mi po-
magają, zatrzymali się, i zapytali, czy na 
pewno nie stracą jutro pracy albo miesz-
kania. Ktoś ma pewność tego?

Co panu dają takie spotkania z kultu-
rą, takie jak ten wieczór w Teatrze Ka-
mienica?

Takie spotkania wyzwalają większą mo-
tywację. Kiedy byłem domny, praca, 
dom, praca, dom, działania społeczne 
dla młodzieży, nigdy w życiu nie zrobiłem 
niczego dla siebie. Były obowiązki, ale 
nie było czasu, aby sobie pomóc. Teraz 
mogę to wnętrze swoje obudzić, zrozu-
mieć, to, co jest we mnie. 

Ma pan syna, studenta prawa. Czy jest 
coś, co chciałby pan powiedzieć mło-
dym ludziom?

Myślę, że młodzi ludzie idą troszkę z ży-
wiołem. Nie próbują stanąć nad swoim 
życiem, nie zastanawiają się nad tym, nie 
pytają siebie, co mogą zrobić dla swoje-
go życia, dla siebie samego. Im się wy-
daje, że wszystko jest dla nich dostępne. 
Na razie jest zabawa, są studia, miłości, 
przyjemności itd. A co jutro? Póki mam 
wszystko, to jest dobrze. Przerażające 
jest to, że im się wydaje, że wszystko im 
się należy. Bez ciągłej pracy nad sobą, 
wysiłku, nie da się. Tylko najchętniej by 
spali do południa, wieczorem balowali 
i imprezowali, czasem podejmowali ja-
kieś działania, obowiązki, ale to kolejny 
plan. Jestem z zawodu nauczycielem, 
obserwowałem uczniów szkoły średniej. 
Dopiero, kiedy jest nóż na gardle, młodzi 
ludzie zaczynają pracować, na tzw. za 
pięć dwunasta. Tak samo jest z sesją. 

Co mogę jeszcze radzić młodym lu-
dziom, czy osobom, które chcą poma-
gać ludziom, którzy się pogubili. Należy 
zrozumieć skąd ich problem się pojawił. 

Każda jedna rzecz jest chorobą, tak jak 
alkoholizm. To nie jest kwestia, „bo ja 
chcę się napić”, potem to nałóg. Przez 
pół roku pracowałem ze studentem, 
dziennikarzem, alkoholikiem. On opo-
wiadał mi te swoje historie z imprez, 
co robił. Potem pił, żeby pić, dla faktu. 
Wszystko, co zarobił, uzbierał przezna-
czał na alkohol. W tym wypadku, jego 
trzeba spróbować zrozumieć. Czy to nie 
jest problem osobowościowy, rodzinny? 
Czy to zbyt dużo pieniędzy czy może to 
genetyczne? Oczyszczajmy te źródła, 
pomóżmy tym ludziom z problemami, 
zrozumieć samych siebie. 

A kim właściwie jest bezdomny?

Kim? To ludzie, którzy w większości mają 
żal do świata, że zostali sami. Wszystkie 
organizacje, fundacje, które wspierają 
bezdomnych, to tylko namiastka tego, co 
jest potrzebne. Nawet temu brudnemu 
bezdomnemu, który jedzie w tramwaju, 
trzeba powiedzieć, że na tej i tej ulicy 
jest jadłodajnia czy umywalnia. Zamiast 
dawać 10 zł, lepiej pokazać, zaprowa-
dzić do miejsca, gdzie będzie mógł się 
umyć. Pokazać drogę, której on nie wi-
dzi, a przede wszystkim, pokazać, że nie 
wstydzę się z tobą przebywać. Bezdom-
ny może naprawdę dużo z siebie dać, to 
też człowiek z duszą, tylko skrzywdzoną. 
Trzeba się na nią tylko otworzyć.
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“A house is made of walls and beams. A home is built with love and dreams”

The saying that a house is made of 
walls and beams and home is built 

with love and dreams is very true. Many 
people don’t understand it because they 
are concentrated on material things. For 
many of us it is more important what we 
have, what we posses, than who we 
share our lives and dreams with. It often 
happens that other people look at us 
and say that we have a beautiful house 
with a garden, maybe even swimming 
pool, or that we only have a little cram-
ped flat. Then they form some strange 
opinions about us . . . Of course, most 
people would like to live in a big house 
with attractive furniture and the latest IT 
equipment like computers, DVD, etc. But 
imagine living there on your own or which 
is probably even worse, with somebody 
you are always having argument with. Or 
imagine sharing your “beautiful” house 
with somebody who is moody, impatient, 

rude and doesn’t want to talk to you. After 
a very short time, you stop noticing the 
magnificent paintings on your walls, you 
no longer feel like using your favourite 
coffee maker, though it makes the best 
coffee in the world, you don’t get ple-
asure out of watching TV or listening to 
music. If you are a sensitive person, you 
soon realize that there is more to life than 
just expensive, luxurious surroundings. 

Home is where your heart is. It is 
much stronger than those walls or beams 
or windows which can be broken easily. 
What’s more, the people you love and 
share your dreams with are strong eno-
ugh to survive any circumstances. These 
are the people you trust and always want 
to come back to. You know you can rely 
on them. No matter if you have a big flat, 
or a small room, you feel happy together. 

But you have to remember that such 
home cannot be bought with money. You 

cannot buy love or feelings just like that. 
Home is what you are giving to others 
from your heart and what you get from 
them. It is not a specific place. It doesn’t 
have four walls, two windows and a door.

To sum up, I’d like to say that in my 
opinion you’re not happy when you have 
a few houses in different parts of the 
world, equipped  with the most expensive 
things but you are happy when you have 
a person who loves you and cares. This 
is your home : )

Słowniczek:
beams – belki

posses – posiadać
cramped – ciasny

moody – humorzasty
circumstances – okoliczności

”The notebook”

Beautiful love story, read by an elderly 
man to an old lady in a nursing home, 

tells us about a huge, passionate feeling 
between two young people – Noah and 
Allie – who meet in the early 1940’ s.

He is a poor, country boy, while she 
comes from a high-class, wealthy fami-
ly. After spending the whole summer to-
gether, the two are separated by Allie’s 
parents who force her to move and go 
to college. Seven years pass and Allies 
meets and falls in love with a handsome, 
rich soldier – Lon. They are going to get 
married. While she is trying on her wed-
ding dress she sees a picture of Noah in 
a newspaper. He is selling the house in 
which they used to spend a lot of time 
dreaming of buying it one day. All the 

memories come back and the girl deci-
des to visit Noah. They spend a few days 
together just as they would do it before. 
She forgets about her previous life with 
her fiancé and finally she is herself after 
so long. The girl is completely lost, she 
has to face the reality, has to answer Lon 
if she still loves him, but what is the most 
difficult – she has to answer herself what 
SHE really wants. 

The simple plot and well-known story 
varied by time changes. The present is 
interspersed with the past which makes 
the movie intriguing. As the movie is a te-
arjerker , you should remember to take 
a big box of tissues with you for these 
emotional moments. It’s a classic we-
epie. 

Słowniczek:
nursing home – dom starców

fiancé – narzeczony
interspersed – przeplatana

tearjerker/weepie – wyciskacz łez
tissue – chusteczka 

Materiał przygotowany przez
Isabellę Stajer

FESTIWALE I WYDARZENIA W EUROPIE, lato 2012

WŁOCHY 
Calcio Storico Fiorentino 
24 czerwca,Florencja. 
Procesja w kostiumach wzorowanych na 
XVI-wiecznych strojach.

HOLANDIA 

Święto śledzia i piwa 
Początek czerwca, Vlaardingen. 
Najstarszy holenderski port rybacki, żyjący 
z połowu śledzi, organizuje co roku wystę-
py bardziej i mniej znanych artystów.

Święto latawca 
Początek czerwca, Scheveningen. 
Przez 2 dni nad plażą puszczane są wszel-
kiego rodzaju latające konstrukcje.

Dni Marynarki Narodowej 
Koniec czerwca-początek lipca, Den Helder. 
Zobaczyć można fregaty, niszczyciele, 
łodzie podwodne, trałowce holenderskiej 
marynarki.

Uitmarkt 
Ostatni weekend sierpnia, Amsterdam. Inauguracja 
nowego sezonu teatralnego, kiermasz 
książki, na którym każde ważniejsze wy-
dawnictwo ma swoje stoisko.

Letni karnawał 
Ostatnia sobota lipca, Rotterdam. 
Barwne karaibskie święto pełne egzotycz-
nej muzyki, potraw, napojów. Punktem 
kulminacyjnym jest roztańczona parada.
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WIELKA BRYTANIA

Trooping the Colour 
Pierwsza sobota czerwca, Whitehall, Londyn. 
Parada gwardii królewskiej z okazji urodzin 
królowej.

Royal Welsh Show 
Ostatni weekend lipca, Builth Wells, Walia.
Wystawa rolnicza.

Hampton Court Flower Show 
Początek lipca, Hampton Court Palace, Surrey. 
Wystawa kwiatów.

Blackpool Illuminations
Początek września-koniec  października. 
Ośmiokilometrowa feeria świateł wzdłuż 
nadmorskiej promenady Blackpool.

Oyster Festival 
Sobota na początku sezonu ostrygowego, Colchester. 
Festiwal ostryg. Lunch wydawany przez 
burmistrza z okazji otwarcia sezonu.

FRANCJA 

Festiwal Taraskoński 
Ostatni tydzień czerwca, Tarascon. 
Uliczna parada ze smokiem na cześć św. 
Marty, która poskromiła monstrum terrory-
zujące okolicę.

Son et Lumière
Połowa lipca-sierpień, Foix. 
Spektakle w zabytkach.

Mont-de-Marsan 
Trzeci tydzień lipca, Feria. 
Walki byków i koncerty.

Tour de France 
Trzeci tydzień lipca, Paryż. 
Wielki finisz wyścigu kolarskiego na 
Champs-Elysèes.

Międzynarodowy festiwal Sardany 
Trzeci weekend sierpnia, Cèret. 
Pokaz tańca katalońskiego.

PORTUGALIA

Festa dos Tabuleiros 
Połowa lipca, co 2 lub 3 lata, Tomar. 
Muzyka, tańce, pokaz sztucznych ogni 
i korrida. Procesja 400 kobiet niosących 
na głowach tace z ozdobnymi bochnami 
chleba.

Festas Gualterianas 
Pierwszy weekend sierpnia, Guimarães. 
3-dniowy festiwal, odbywają się tańce, 
pochód z pochodniami i parada w średnio-
wiecznych strojach.

Wyścig samochodowy Madery 
Początek sierpnia, Funchal, Madera. 
Wyścig ten zaliczany jest do mistrzostw 
Europy.

Festa dei Due Mondi
Koniec czerwca-początek lipca, Spoleto, Umbria. 
Międzynarodowy festiwal dramatu, muzyki 
i tańca.

Gioco del Ponte 
Ostatnia niedziela czerwca, Piza. 
„Bitwa na moście” i parada w zbrojach.

Szekspirowski Festiwal Muzyki, Drama-
tu, Opery i Tańca 
Lipiec – sierpień, Werona, Veneto.

Średniowieczne Palio
Pierwszy weekend sierpnia, Feltre, Veneto.
Parady i konkursy łuczników w średnio-
wiecznych kostiumach.

Festa dei Candelieri
16 sierpnia, Sassari, Sardynia. 
„Festiwal świecy” wywodzący się z XVI w.

Festiwal winobrania
Początek września, Rzym. 
Tanie winogrona i mnóstwo ludowych 
zabaw.

NIEMCY 

Tygodnie europejskie
Druga połowa czerwca, Passau.

Der Rhein In Flammen 
Sierpień, Koblencja. 
„Ren w płomieniach”  iluminacja - barwny 
pokaz sztucznych ogni.

Oktoberfest 
Przedostatnia sobota września. 
W trakcie trwania festynu spożywane jest 
około pięciu milionów litrów piwa, sprze-
dawanego tradycyjnie w litrowych kuflach 
tzw. Mass.

DANIA 
Copenhagen Fashion Week
Sierpień, Kopenhaga. 
Tydzień mody w Kopenhadze. Największe 
targi mody w Skandynawii, część pokazów 
z zaproszeniami.

GRECJA 

Festiwal w Atenach 
Połowa czerwca-połowa września.
Imprezy są organizowane w wielu miej-
scach, m.in. w odeonie Herodesa Atticusa 
i teatrze Lykavittos. Festiwal kulturalny: 
teatr dawny i nowy, balet, opera, muzyka 
klasyczna i jazz. Wystawianie są tragedie 
antyczne, tańce, muzyka, koncerty.

Agios Ioannis
24 czerwca, święto obchodzone w całej Grecji. 
Dzień św. Jana, w nocy z 23 na 24 zapa-
lane są stosy, na których płoną rzucane 
w ogień majowe wianki, a mieszkańcy 
skaczą przez płomienie. Jest to święto 
letniego przesilenia.

CYPR 

Festiwal wina 
Pierwszy tydzień września, park w Centrum Limassolu. 
Impreza dla miłośników wina, podczas 
której odbywa się darmowa degustacja 
tego trunku.

CZECHY 

Festiwal Teatrów Kukiełkowych
Początek lipca, Chrudim.

Festiwal filmów czeskich i słowackich
Koniec lipca, Uherské Hradiště.

Święto piwa i chmielu 
Koniec sierpnia, Žatec.

POLSKA 

Opener’s Festival 
4-7 lipca, Gdynia. 
Najgłośniejszy festiwal muzyczny w Pol-
sce. 
 
Festiwal Chopiniana
Druga połowa lipca, Warszawa. 
Planowane miejsca koncertów zawsze 
mają związek z życiem i twórczością 
Fryderyka Chopina – Bazylika św. Krzyża, 
Łazienki Królewskie, Uniwersytet War-
szawski. Przez cztery dni słuchać można 
polonezów na orkiestrę i fortepian.  

Międzynarodowy Festiwal Mozartowski 
22-25 sierpnia 2012, Gdańsk. 
Muzyka Mozarta wypełni wspaniałą scene-
rię Parku Oliwskiego. W sobotę w Katedrze 
Oliwskiej odbędzie się Koncert Finałowy 
z udziałem gospodarzy (Polski Chór 
Kameralny).

Międzynarodowy Festiwal Malta 
3-7 lipca, Poznań. 
Festiwal powstał w celu stworzenia w Pol-
sce okazji do zaprezentowania teatrów ple-
nerowych i eksperymentalnych. Występują 
tu muzycy z całego świata, grupy teatralne 
i teatru tańca, artyści z pogranicza sztu-
ki cyrkowej. Odbywają się także pokazy fil-
mowe, wykłady, panele dyskusyjne oraz 
warsztaty teatralne dla publiczności.

Informacje o festiwalach przygotowała 
Isabella Stajer
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Istnieje w świadomości Polaków kilka 
takich tematów, których w rozmowie 

bezpieczniej nie poruszać, nawet jeśli 
chodzi tylko luźną pogawędkę przy pi-
wie. Jesteśmy przecież narodem moc-
no podzielonym, zwłaszcza na gruncie 
politycznym,  nigdy więc nie wiadomo, 
co osobie, z którą o danej sprawie 
dyskutujemy, może chodzić po głowie.  
Przenosząc  dyskusję na taki grząski  
grunt narażamy się często na rozliczne 
straty: ucierpieć może nasz dobry kon-
takt z rozmówcą, nasze zdrowie – gdy 
rzeczonemu rozmówcy zachce się na-
gle rozłupać nam na głowie kufel z pi-
wem,  a i w końcu portfel – bo trunek 
rozleje się na darmo.

Mówiąc już jednak zupełnie poważ-
nie, lista takich jątrzących tematów jest 
niepokojąco długa i zasobna w sprawy 
z przeróżnych dziedzin: kultury, sportu 
czy, rzecz jasna, polityki. W tej ostat-
niej kategorii  odwiecznym zarzewiem 
sporów pozostają wzajemne stosunki 
polsko-rosyjskie.  Nie jest to oczywiście 
rzecz specjalnie zaskakująca: relacje 
obarczone tak trudnym bagażem histo-
rycznych doświadczeń w naturalny spo-
sób stanowią pole dla coraz to nowych 
sporów i polemik z udziałem znanych 
dziennikarzy, naukowców i polityków. 

Każda rozprawa na ten temat pro-
wadzona pomiędzy krajowymi intelek-
tualistami  wprawia w drganie całe spo-
łeczeństwo, które w emocjach  jednych 
chrzci mianem „zdrajców narodu” a in-
nych „zakompleksionych rusofobów”. 
Wszystko rzecz jasna wzdłuż osi poli-
tycznego podziału wśród Polaków.  Ten 
podział odgrywa zresztą  w kwestii sto-
sunków polsko-rosyjskich niebagatelną 
rolę, tworząc nie tyle system „ile partii, 
tyle politycznych koncepcji”, ile raczej 
tworząc dwa zwalczające się bloki – 
prawicowej opozycji po jednej i rządzą-
cej obecnie koalicji po drugiej stronie. 
Każda ze stron miała okazję, by wcielić 
w życie swoją własną koncepcję poli-
tyki rosyjskiej.  Każda również nie tyle 
krytykuje, co wręcz demonizuje poczy-
nania swoich oponentów na polu relacji 
z Rosją. 

W powszechnym użyciu znalazły się 
w związku z tym cztery figury, wykorzy-

stywane powszechnie cały czas przez 
oba obozy.  Mamy więc figurę „dobre-
go Kaczyńskiego”, który postawił Rosji 
twarde warunki współpracy oraz prze-
ciwstawianego mu  figurę „Kaczyńskie-
go złego”, paranoika, który oddając wła-
dzę zostawił stosunki polsko-rosyjskie 
w opłakanym stanie. Donald Tusk rów-
nież funkcjonuje tu jako postać przed-
stawiana antagonistycznie. Rządowy 
elektorat widzi w nim człowieka, który 
zachował w rozmowach z Moskwą zim-
ną krew i wprowadził potrzebny spokój, 
przeciwnicy premiera i obecnego rządu 

przedstawiają go z kolei jako zdrajcę 
polskich interesów i polskiej racji stanu 
(a to i tak jedne z łagodniejszych okre-
śleń).  Po katastrofie smoleńskiej jaka-
kolwiek dyskusja pomiędzy członkami 
obu obozów stała się już praktycznie 
niemożliwa. Zarzucono próby konstruk-
tywnej krytyki  poczynań przeciwników, 
tłumaczenia wzajemnie swoich racji,  
wymiany argumentów. Oba obozy za-
cementowały się w swojej nienawistnej 
retoryce i spaliły za sobą wszystkie mo-
sty, które miałyby szansę doprowadzić 
do kompromisu, wszystko jedno w ja-
kiej kwestii.

Polityczna wojna totalna dopro-
wadziła nie tylko do podziału wśród 
Polaków, ale również do całkowitego 
rozmycia i zdeformowania naszego 
wyobrażenia o tym, jak powinna wyglą-
dać dobrze prowadzone stosunki z Ro-
sją. Mogłoby się wydawać, że politycy 
w obu obozach władzy, zarówno w tym 
z lat 2005-2007, jak i w tym rządzącym 
obecnie, zapomnieli o tym, jak specy-
ficznym i nieprzewidywalnym partnerem 
dyplomatycznym jest Rosja. Transfor-
macja ustrojowa nie wyeliminowała tam 
bowiem wszystkich elementów cha-

rakterystycznych dla radzieckiego sty-
lu uprawiania polityki, niektóre tylko 
skrzętnie ukrywając lub przekształcając 
na współczesną modłę. Dla obecnej 
Rosji nadal charakterystyczne są za-
równo autorytarne metody kontroli spo-
łeczeństwa jak i prowadzenie polityki 
zagranicznej z pozycji mocarstwa, czę-
sto odwołując się w sporach międzyna-
rodowych do argumentu siły. Żywy jest 
również kult siły oraz chłodny racjona-
lizm i wyrachowanie we wszelkiego ro-
dzaju kontaktach międzynarodowych. 

Bez wątpienia więc współczesnej 
Rosji nie straszne są  zmarszczone brwi 
i marsowa mina Jarosława Kaczyńskie-
go. Z kolei Donald Tusk dając Rosja-
nom odczuć swoją niechęć do ciężkich 
negocjacji bardziej ich rozzuchwala niż 
buduje przyczółek porozumienia. Dobit-
nie było widać to przy okazji wyjaśnia-
nia okoliczności katastrofy smoleńskiej. 
Polsce nadal brakuje w kontaktach ze 
swym wielkim, wschodnim sąsiadem 
spokoju, pragmatyzmu, chłodnej gło-
wy, trochę także sprytu i umiejętności 
wykorzystania sytuacji. Szans prowa-
dzenia takiej politycznej strategii wbrew 
pozorom nie brakuje. W tym kontekście 
zawsze jak bumerang wracać będzie 
pytanie o to, dlaczego polskie władze 
nie wykorzystały swojego członkostwa 
w wielkich organizacjach politycznych 
i nie umiędzynarodowiły śledztwa 
w sprawie katastrofy prezydenckiego 
samolotu. Jedno jest pewne: polskie 
ustępstwa w tej sprawie nie wyszły 
na dobre ani rządzącym ani samemu 
śledztwu. A rosyjski niedźwiedź znów 
tylko zatarł łapy.

Rosja dzieli, Rosja waśni 

Pawel Leśniewski

Oba obozy zacementowały 
się w swojej nienawistnej 
retoryce i spaliły za sobą 
wszystkie mosty, które mia-
łyby szansę doprowadzić do 
kompromisu, wszystko jedno 
w jakiej kwestii.
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