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UE POD LUPĄ

Zimowe kurtki zostały schowane w szafach, Marzanny utopio-
ne, krokusy już zakwitły a bociany powróciły do swoich gniazd. 

Bociany – jedna z wizytówek Polski, element charakterystyczny 
naszego rodzimego krajobrazu, tak mocno kojarzony z Polską, że 
stał się popularnym pseudofolklorystycznym gadżetem promującym 
nasz kraj. Bocian podobno przynosi szczęście – bocianie gniazdo na 
budynku ma podobno oznaczać obfitość plonów dla gospodarstwa. 
Co więcej, według ludowych mądrości, „gdzie bocian na gnieździe 
siedzi, tam piorun nie uderzy”. 

Mogłoby się wydawać, że tak duże nagromadzenie bocianów 
powinno więc zapewniać Polsce piorunochron zabezpieczający 
przed wszystkimi nieszczęściami. Niestety – z przykrością muszę 
stwierdzić, że tak nie jest. W tym przekonaniu utwierdzają nas media 
na co dzień i od święta. 

Wraz z powiewem wiosny oprócz bocianów powracających do 
swoich gniazd, do debaty publicznej powróciły standardowe tema-
ty. Wiosna przywiała m.in. dyskusję o katastrofie Tupolewa (o czym 
nie piszemy), rozważania o kurczako-króliczych świętach (o czym 
również nie piszemy) i  –  związanej z tym chrześcijańskim świętem 
– kościelno-państwowej przepychance (o czym piszemy).

Po raz drugi zastosowaliśmy formułę „wszyscy piszemy na je-
den temat i w drodze wewnątrzredakcyjnego głosowania wybieramy 
najciekawsze prace, które pokazują zagadnienie z wielu perspek-
tyw”. W zeszłym numerze dyskutowaliśmy o kierunku integracji eu-
ropejskiej, w tym postanowiliśmy zająć się relacją pomiędzy pań-
stwem i Kościołem. Co lepsze – państwo wyznaniowe, laickie, czy 
może takie, w którym władza państwowa i Kościół współpracują ze 
sobą? Jakie rozwiązania zastosowano w państwach europejskich 
a jakie w Polsce? Ten obszerny temat podjęliśmy w ramach wio-
sennej debaty, jej efekty możecie zobaczyć na stronach 8-14. Poza 
tym proponujemy Wam podróż po Europie 9 maja, dwie książkowe 
inspiracje oraz nieznaną historię pewnego ważnego dla Unii Euro-
pejskiej mężczyzny.

Bociany wylatują z Polski, kiedy jest zimno – kiedy jest im źle. 
Trochę im tego zazdroszczę – przyjemnie byłoby znaleźć ciepłe kra-
je dla głowy i ducha. Mam nadzieję, że następne 36 stron chociaż 
trochę będzie Wam te umysłowe ciepłe kraje przypominać. 
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18 marca 

Niemieckie Zgromadzenie Federalne wybrało Joachi-
ma Gaucka, byłego pastora i działacza antykomuni-
stycznego w NRD, na prezydenta.

22 marca 

Komisja upomina Polskę za niewdrożenie dyrektywy 
dotyczącej energii odnawialnej.

22-23 marca 

Spotkanie Rady ds. Zagranicznych, na którym omó-
wiono sytuację w Syrii, na Białorusi oraz w regionie 
Sahel. Dyskutowano także o Wspólnej Polityce Bez-
pieczeństwa i Obrony i przyjęto konkluzje w sprawie 
gromadzenia i udostępniania zdolności wojskowych. 
Po raz pierwszy uruchomione zostało Centrum Ope-
racyjne UE w celu wsparcia WPBiO misji w rogu Afry-
ki.

22-24 marca 

I Forum UE – Partnerstwo Wschodnie w Tbilisi objęte 
patronatem Premiera Gruzji. Forum nie było przeło-
mem w relacjach między Unią a wschodnimi part-
nerami, było spotkaniem dyplomatycznym mającym 
podkreślić dobre relacje partnerów oraz okazją do 
promocji Gruzji jako państwa znaczących przemian 
demokratycznych.

23 marca 

Ministrowie państw członkowskich UE nałożyli nowe 
sankcje wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki. Za-
kazem wjazdu na terytorium UE zostało objętych 12 
osób a aktywa 29 białoruskich firm zostały zamrożo-
ne. 

26 marca 

Spotkanie Rady ds. Ogólnych poświęcone głównie 
dyskusji o perspektywie finansowej na lata 2014-
2020.

26-27 marca 

Pierwsza zagraniczna wizyta nowego prezydenta 
Niemiec Joachima Gaucka. Prezydent odwiedził Pol-
skę, spotkał się zarówno z  głową państwa jak i sze-
fem rządu.

26-27 marca 

Szczyt dotyczący bezpieczeństwa atomowego 
w Seulu. Spotkanie nie przyniosło żadnych sensacyj-
nych decyzji, jednak takich się nie spodziewano – naj-
istotniejszy jest sam fakt, że przedstawiciele ponad 50 
państw  podjęli dyskusję na temat  rozprzestrzeniania 
środków jądrowych.

28 marca 

Szczyt UE-Korea Południowa.

30 marca 

Szczyt Eurogrupy w Kopenhadze. 

30 marca 

UE i Ukraina parafowały umowę stowarzyszeniową. 
Jednak ze względu na sytuację polityczną na Ukrainie 
(m.in. więzienie Julii Tymoszenko), Unia nie określiła 
daty podpisania umowy i jej ratyfikacji.

30 marca 

Początek konsultacji publicznych w celu zebrania 
opinii na temat siódmego unijnego programu działań 
w zakresie środowiska (7. EAP), który będzie zawierał 
cele, które mają być osiągnięte do 2020 roku. Konsul-
tacje potrwają do 1 czerwca. 

1 kwietnia 

Uruchomienie Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej, 
którą wprowadził Traktat z Lizbony. Grupa miliona 
obywateli UE z co najmniej jednej czwartej państw 
należących do UE może wezwać Komisję Europejską 
do przedstawienia projektów aktów prawnych w dzie-
dzinach, w których Komisja jest do tego uprawniona. 

Ciocia Unia grozi Węgrom

W połowie marca unijni ministrowie finansów zdecydowali o częściowym za-
wieszeniu funduszy spójności na 2013 r. dla Węgier. Kara za nadmierny 

deficyt finansów publicznych wejdzie w życie, jeśli do 1 stycznia przyszłego roku 
Budapeszt nie obniży swojego deficytu do wymaganych przez kryteria konwer-
gencji 3% PKB. Zawieszenie węgierskich środków spójności byłoby preceden-
sem. Groźba utraty funduszy wydaje się być realna, ale możliwe, że pozostanie 
jedynie groźbą.

Zawieszona może zostać suma 495 mln euro, co według wyliczeń Komisji Eu-
ropejskiej odpowiada 29% węgierskiej puli funduszy na 2013 rok oraz 0,5% PKB 
tego kraju. W przypadku Polski, która jest obecnie największym beneficjentem 
unijnych funduszy, taka kara wyniosłaby 7 mld złotych. Dla Węgier w budżecie 
UE na lata 2007-2013 w ramach polityki spójności przewidziano w sumie 8,6 mld 
euro, a na sam 2013 r. – 1,7 mld euro.

Duńska minister gospodarki i spraw wewnętrznych Margrethe Vestager mówi-
ła, że zawieszenie ma być sposobem na zmotywowanie Węgrów do wprowadze-
nia bardziej odpowiedzialnej polityki fiskalnej. Mam nadzieję, że Węgry zaczną 
teraz działania niezbędne do tego, by osiągnąć wymagane zmiany budżetowe 
– podkreślała Vestager w połowie marca. 

Przy głosowaniu nad zawieszeniem funduszy Polska wstrzymała się od gło-
su. Jak tłumaczył minister finansów Jacek Rostowski, Polska, a także inne kraje 
naszego regionu uważały, że sankcje powinny być dwuetapowe: 0,2% PKB na 
pierwszym etapie, a dopiero potem podwyższenie ich do 0,5%. Część krajów 
opowiadała się też za odroczeniem decyzji o karze dla Węgier.

Polskie stanowisko można tłumaczyć chęcią zabezpieczenia swojej sytuacji 
w razie problemów z deficytem budżetowym – jako beneficjent europejskich fun-
duszy nie chce narażać się na ich utratę. Z innej strony kwestię przedstawił mi-
nister Rostowski – zaznaczył, że stopniowalność sankcji powinna być tak samo 
dotyczyć Węgier jak dotyczy krajów strefy euro. 

- Uważaliśmy, że nawet w sytuacji, w której prowadzona przez Węgry polityka 
ma znaczące mankamenty, traktowanie krajów naszego regionu i krajów strefy 
euro musi być proporcjonalne i sprawiedliwe – mówił Rostowski po spotkaniu 
unijnych ministrów. Kara finansowa dla krajów należących do strefy euro, która 
wynika z tzw. sześciopaku, w pierwszym kroku wynosi 0,2% PKB danego kraju, 
a dopiero w przypadku braku poprawy może zostać zwiększona do 0,5%.

Tymczasem unijny komisarz do spraw walutowych Olli Rehn ocenił, że po-
równywanie kar stosowanych wobec krajów niebędących członkami strefy euro 
i korzystających z funduszy spójności, takich jak Polska czy Węgry, z sankcjami 
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Berlaymont 
Centralna siedziba Komisji Europejskiej w Brukse-
li znajdująca się przy Rondzie Roberta Schumana 
w tzw. dystrykcie europejskim. Trzynastopiętrowy bu-
dynek o powierzchni blisko 200 tys. metrów kwadrato-
wych został zaprojektowany przez belgijskiego archi-
tekta, Georgesa De Vestela. Budowano go w latach 
1963-69, a w 1990 roku został opuszczony i poddany 
renowacji po tym, jak odkryto w nim azbest. W okresie 
renowacji, który trwał aż do 2004 roku, europejscy ko-
misarze przenieśli się do budynku Breydel.

Ruch Europejski (European Movement) 
Ruch Europejski jest największą międzynarodową or-
ganizacją pozarządową działającą na rzecz integracji 
europejskiej. Ruch ten powstał w 1948 r. jako efekt 
Kongresu Europejskiego jaki miał miejsce w Hadze, 
chociaż jego początki sięgają czasów przedwojen-
nych. Ruch przyczynił się do powstania Rady Europy 
i pośrednio trzech Wspólnot Europejskich. W ramach 
Ruchu Europejskiego funkcjonują Rady Krajowe oraz 
organizacje o zasięgu ogólnoeuropejskim (m.in. Unia 
Federalistów Europejskich). Wśród inicjatorów i przy-
wódców Ruchu Europejskiego znalazły się takie po-
staci jak Konrad Adenauer, Winston Churchill, Valery 
Giscard d’Estaing, Harold MacMillan, Francois Mit-
terand, Robert Schuman, Mario Soares, Paul-Henry 
Spaak, Altiero Spineli.

Błękitny Anioł  
Najstarszy europejski znak przyznawany produktom 
proekologicznym zgodnie z kryteriami określonymi 
przez instytucje naukowe i niemieckie ministerstwo 
środowiska. Pod uwagę brane są takie elementy jak 
np. oszczędność w zużyciu energii, wpływ zastoso-
wanych materiałów na środowisko czy możliwości 
przetworzenia produktu. Nazwa pochodzi od symbo-
lu graficznego przedstawiającego niebieską postać. 
Znak został wprowadzony w 1977 roku w Niemczech, 
jednak mogą być nim wyróżnione produkty spoza 
Niemiec. Obecnie certyfikacja znakiem = obejmuje 75 
grup produktów i dotyczy około 4000 różnorodnych 
wyrobów.

Maghreb  
Słowo wywodzi się z języka arabskiego i oznacza 
„zachód”. Określa się tak państwa Afryki północno-
zachodniej – Maroko, Algierię, Tunezję, Libię, Maure-
tanię i Saharę Zachodnią. 

Klauzula opt-out 
Państwo członkowskie, które nie chce uczestniczyć 
w działaniach objętych uregulowaniami traktatowymi, 
może to zgłosić jako opcję opt-out. Decyzja taka do-
łączana jest do danego traktatu w formie protokołu. 
Najgłośniejszym przypadkiem skorzystania z tej moż-
liwości jest opt-out Wielkiej Brytanii wobec Pakietu 
Socjalnego Traktatu o Unii Europejskiej. W wyniku 
sprzeciwu Wielkiej Brytanii Pakiet Socjalny został 
usunięty z zapisów traktatu i zawarty w formie Pro-
tokołu Socjalnego podpisanego przez 11 pozostałych 
państw członkowskich.  

Acquis Communautaire 
Dorobek prawny Wspólnot Europejskich i Unii Euro-
pejskiej. Obejmuje prawo pierwotne (traktaty założy-
cielskie, akcesyjne, reformujące) i wtórne (akty prawa 
wspólnotowego wydawane na podstawie prawa pier-
wotnego – dyrektywy, rozporządzenia, decyzje, opinie 
i zalecenia),  umowy międzynarodowe zawarte przez 
WE i UE, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości 
(oraz jego wcześniejszych odpowiedników) oraz pra-
wo miękkie, m.in. prawo zwyczajowe, ogólne zasady 
prawa UE oraz deklaracje i rezolucje. Obowiązkiem 
każdego państwa wstępującego do Unii Europejskiej 
jest wprowadzenie acquis do własnego systemu 
prawnego.

wobec krajów strefy euro jest jak porównywanie pomarańczy i jabłka.
Kara dla krajów strefy euro ma bowiem skutek natychmiastowy, a w przypad-

ku krajów spoza strefy jest ona rozciągnięta w czasie. Fundusze nie są też de 
facto zabierane krajom spoza strefy euro, ale czasowo wstrzymywane. 0,2% PKB 
pobrane od krajów strefy euro w depozyt może w przypadku braku poprawy ich fi-
nansów przepaść bezpowrotnie. Sankcje dla krajów nienależących do strefy euro 
są także mniej automatyczne, ponieważ muszą zostać przyjęte przez europej-
skich ministrów finansów, a nie  jedynie odrzucone większością głosów.

Termin zmniejszenia deficytu do wymaganych przez kryteria z Maastricht 3% 
PKB dla Węgier minął już w 2011 roku. Budapeszt może jeszcze uniknąć sank-
cji, gdyż zgodnie z ustaleniami ponowna ocena węgierskiego budżetu nastąpi 
w czerwcu.

Komisja Europejska już styczniu uprzedziła Budapeszt, że jeśli nie dojdzie 
do obniżenia deficytu, dostęp do unijnych funduszy może zostać zawieszony. 
Według danych KE, węgierski deficyt w 2011 r. wyniósł co prawda 3,6% PKB 
a w 2012 r. ma wynieść  2,8% PKB, ale KE przewiduje, że w przyszłym roku znów 
przekroczy dozwolony limit i osiągnie 3,7% PKB.

Według Komisji Węgrom udało się obniżyć deficyt nie dzięki reformom, ale 
dzięki jednorazowym decyzjom, a zwłaszcza przeniesieniu środków z prywatnych 
funduszy emerytalnych do państwowego funduszu. Bez tego – jak szacowała KE 
w styczniu – deficyt w 2011 roku osiągnąłby 6% PKB. Również ministrowie finan-
sów przyznali, że choć formalnie Węgry spełniły cel redukcji w 2011 roku wyzna-
czony w otwartej w 2009 r. procedurze nadmiernego deficytu, to nie osiągnęły 
tego drogą strukturalnych i trwałych reform.

Zawieszenie przekazania Węgrom środków spójności w ramach procedury 
nadmiernego deficytu byłoby precedensem. Zezwala na to nigdy jeszcze niewy-
korzystany zapis rozporządzenia UE ds. Funduszu Spójności, z którego środków 
korzystają tylko te państwa członkowskie, których PKB nie przekracza 90% unijnej 
średniej. Wydaje się jednak, że swoją decyzją ministrowie finansów chcą jedynie 
pogrozić Węgrom palcem i zmobilizować je do ograniczenia deficytu. Choć gdyby 
okazało się, że fundusze rzeczywiście zostaną Węgrom zawieszone, wówczas 
możemy zacząć się bać.

JSK

Klimat ostrego sporu

9 marca, podczas spotkania unijnych ministrów ochrony środowiska w Brukseli, 
Polska jako jedyna zawetowała wspólną unijną deklarację znaczącej redukcji 

emisji CO2. Duńska prezydencja podkreśla, że projekt poparło 26 państw i poje-
dyncze weto nie może sabotować prac nad projektem. Czy grozi nam klimatyczna 
izolacja? Skąd tak ostry sprzeciw Polski?

 Zgodnie z propozycją unijnej komisarz ds. klimatu Connie Hedegaard do 
roku 2050 emisja dwutlenku węgla miała zostać ograniczona o 80%. Deklaracja 
ministrów środowiska miała stanowić podstawę do wypracowania w następnej 
kolejności wiążących zobowiązań wobec państw członkowskich – np. nowej dy-
rektywy klimatycznej. To oznaczałoby dla Polski konieczność poniesienia ogrom-
nych kosztów inwestycyjnych na wprowadzenie rewolucyjnych zmian w sposobie 
produkowania energii.

Blisko 90% wytwarzanej w Polsce energii elektrycznej pochodzi ze spalania 
węgla. W ostatnich latach Polska dokładała wszelkich starań, aby energia z węgla 
stała się czystsza. Poprzez modernizację starych elektrowni węglowych i budowę 
nowych, inwestycje w tzw. „technologie czystego węgla” oraz zwiększenie efek-
tywności energetycznej, udało się ograniczyć emisję CO2 (z 453 mln ton w 1990 
roku do 377 mln ton w 2009 roku). Kontynuując te reformy bez problemu uda się 
wypełnić postanowienia zapisane w Strategii 2020 zobowiązujące do ogranicze-
nia emisji w 2020 r. o 20% w stosunku do 1990 roku.

Nowy program redukcji zmuszałby do zdecydowanie dalej idących ograni-
czeń, których osiągnięcie byłoby możliwe wyłącznie poprzez rezygnację z tech-
nologii węglowych i inwestycji w odnawialne źródła energii. Koszty, które musia-
łyby ponieść polski sektor energetyczny bez wątpienia odbiłyby się na wysokości 
płaconych przez nas rachunków za prąd. Nie ukrywa tego nawet szef Koalicji 
Klimatycznej (zrzeszającej organizacje ekologiczne walczące z emisją CO2), dr 
hab. Zbigniew Karaczun. Z modelu makroekonomicznego przygotowanego na 
zlecenie Koalicji, w którym przyjęto cel redukcji emisji dwutlenku węgla o 60% do 
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Komitet obywatelski organizujący inicjatywę musi 
składać się co najmniej z 7 obywateli UE z przynaj-
mniej 7 różnych państw członkowskich. Ma on rok 
na zebranie wymaganych deklaracji poparcia. KE 
w ciągu trzech miesięcy ma obowiązek przeanali-
zować inicjatywę i zadecydować o działaniach z nią 
związanych. 

2 kwietnia

Prezydent Węgier Pal Schmitt podał się do dymisji. 
Przyczyną była presja społeczna i nacisk opozycji 
spowodowane popełnieniem plagiatu przez Schmitta 
pisząc pracę doktorską w 1992 r. 29 marca były pre-
zydent został pozbawiony tytułu doktora.

4 kwietnia

Posiedzenie Rady Prezesów Europejskiego Banku 
Centralnego.

Premierem Słowacji został Robet Fico, prawnik, zało-
życiel lewicowej partii SMER-Społeczna Demokracja.

17-20 kwietnia 

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego.

19 kwietnia 

Posiedzenie Rady Prezesów Europejskiego Banku 
Centralnego.

22 kwietnia 

Wybory prezydenckie we Francji. Największym rywa-
lem obecnego prezydenta Nicolasa Sarkozy’ego jest 
Francois Hollande, kandydat Partii Socjalistycznej. 
Więcej na ten temat na stronie 19.

23 kwietnia 

Spotkanie Rady ds. Zagranicznych w Luksemburgu 
poświęcone głównie omówieniu sytuacji w krajach 
Zatoki Perskiej, w Birmie oraz relacji UE-Chiny.

24 kwietnia 

Spotkanie Rady ds. Ogólnych poświęcone głównie 
dyskusji na temat Wieloletnich Ram Finansowych 
i polityki spójności.

25 kwietnia 

KE przyjmie projekt budżetu na 2013 rok.

14 maja

Spotkanie Rady ds. Zagranicznych poświęcone głów-
nie rozmowie na temat relacji UE z państwami BRICS 
(państwa rozwijające się – Brazylia, Rosja, Indie, Chi-
ny oraz RPA) oraz analizie sytuacji w Rosji.

15 maja

Szczyt Eurogrupy w Brukseli.

21-24 maja 

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Stras-
burgu.

2030 roku wynika, iż w takim wypadku inwestycje wyniosłyby średniorocznie ok. 
1,5% PKB, czyli na statystycznego Polaka wypadałoby ok. 1000 złotych rocznie 
(licząc PKB z 2011 roku) [R. Zasuń, Polska z prądem czy pod prąd, „Gazeta 
Wyborcza”, 19.03.2012].  Z obliczeń Banku Światowego wynika, iż cena elek-
tryczności w naszym kraju wzrosłaby o 20%, gdyby Bruksela zobowiązała nas do 
redukcji emisji CO2 o 30% do 2020 roku. Wzrost kosztów energii przełożyłby się 
bezpośrednio na spadek konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w stosunku 
do firm pochodzących ze „starej” Unii.

Argumenty Polski nie zostały jednak wzięte pod uwagę podczas prac nad 
projektem. Duńska komisarz podkreślała, że nie dopuszcza sytuacji, kiedy jeden 
najbardziej niechętny dyktuje tempo pozostałym. Skoro nie udało się odwlec sa-
mego głosowania, ani wywalczyć rozsądnego kompromisu, wydaje się, że weto 
było jedynym rozsądnym rozwiązaniem – nawet kosztem osamotnienia. Czy jed-
nak przyniesie ono spodziewany rezultat?

Jak podkreśla wielu komentatorów argumenty Polski podzielała praktycznie 
cała „nowa” Unia – pozostałe państwa członkowskie nie chciały jednak stawiać 
sprawy na ostrzu noża. Być może weto Polski ośmieli je do zbudowania wspólnej 
koalicji. Z drugiej strony – bardzo możliwa wydaje się sytuacja, w której zdetermi-
nowana komisarz ds. klimatu, wsparta swoistym „wotum zaufania” 26 państw, po-
stanowi zignorować polskie weto. Okazja do obejścia sprzeciwu Polski i wpisania 
spornych regulacji do prawa UE nadarzy się już wkrótce – na czerwiec komisarz 
Hedegaard ma bowiem przygotować dyrektywę o efektywności energetycznej.

Bój z założenia przegrany? Wydaje się, że nie. Warto pamiętać o tym, że unij-
ne traktaty gwarantują każdemu krajowi samodzielność w kształtowaniu swojego 
bilansu energetycznego (art. 194 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). 
Jeśli Komisja Europejska wypowie Polsce otwartą wojnę ignorując zgłoszone 
weto, warto pamiętać o tym argumencie.

Trzeba mieć nadzieję, że do otwartej konfrontacji jednak nie dojdzie. Na dwu-
stronnym sporze traciłaby zarówno Unia – zmuszona do wstrzymania prac nad 
nowymi regulacjami klimatycznymi aż do momentu wyjaśnienia sporu, jak i Pol-
ska – skazana na dyplomatyczny bojkot największych orędowników spraw klima-
tycznych: Dani, Szwecji, Holandii i Niemiec. Najlepszym rozwiązaniem wydaje 
się wypracowanie rozwiązania kompromisowego, albo poczekanie z wiążącymi 
decyzjami na wynik globalnych negocjacji w sprawie klimatu.

AL

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

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

12 kwietnia

Premier Grecji Lukas Papademos podaje się do dymi-
sji i składa wniosek o rozwiązanie parlamentu.

6 maja

Wybory prezydenckie, parlamentarne i samorządowe 
w Serbii.

Wybory parlamentarne w Grecji.
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Unijna komisarz ds. klimatu Connie Hedegaard 
podczas konferencji prasowej.
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Europejska szara 
myszka?

Herman Van Rompuy został ponow-
nie wybrany przez przywódców 

państw unijnych na przewodniczącego 
Rady Europejskiej. Rompuy’a wybrano 
jednogłośnie, nie było nawet innych kan-
dydatów. Będzie piastował to stanowisko 
do 30 listopada 2014 roku. Jednocześnie 
będzie pełnił funkcję pierwszego prze-
wodniczącego szczytów strefy euro. Co 
jest tak wyjątkowego w tym polityku, że 
zyskał tak duże zaufanie przywódców 
europejskich?

Stanowisko przewodniczącego RE 
zostało utworzone na mocy Traktatu 
z Lizbony, wcześniej funkcja ta była peł-
niona rotacyjnie przez państwo sprawu-
jące prezydencję. Obecnie obowiązuje 
zasada, zgodnie z którą przez dwa i pół 
roku prezydencja sprawowana jest przez 
jedną osobę, której nie rozpraszają inne 
obowiązki i która koncentruje się tylko 
na tym jednym stanowisku (przewodni-
czącym Rady Europejskiej nie może być 
osoba, która sprawuje krajową funkcję 
publiczną). Takie rozwiązanie wydaje się 
zdecydowanie skuteczniejsze niż jego 
półroczny poprzednik w postaci zajętych 
sprawami swoich krajów głów państw 
UE. Taka formuła pełnienia mandatu 
zwiększyła też jego znaczenie. 

Czym zajmuje się przewodniczący 
RE? Jak sama nazwa stanowiska wska-
zuje, przygotowuje spotkania szefów 
unijnych państw lub rządów oraz prze-
wodniczy im, pomaga w negocjacjach 
pomiędzy krajami UE, reprezentuje Unię 
na zewnątrz w sprawach dotyczących 
wspólnej polityki zagranicznej i bezpie-
czeństwa (np. podczas szczytów G8 
i G20) oraz przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu sprawozdanie z każdego 
posiedzenia Rady Europejskiej.

Wydawałoby się, że stanowisko to 
ma charakter typowo administracyjny. 
Jednak do prac administracyjnych nie 
jest potrzebny polityk o 40-letnim stażu. 
Jest pan bardzo skromnym człowiekiem, 
jednak efekty pana pracy skromne nie są 
– powiedziała premier Danii Helle Thor-
ning-Schmidt po wyborze Rompuya na 
kolejną kadencję.

Rompuy nazywany jest „unijną szarą 
eminencją”, „dyskretnym koncyliatorem”, 
„szarą myszką”. Rzetelnie pracuje z dala 
od świateł medialnych reflektorów, jest 
dyskretny i przy tym wszystkim – sku-
teczny. Potrafi sprawnie szukać kompro-
misu pomiędzy europejskimi przywódca-
mi. Do jego sukcesów można zaliczyć 
wypracowanie kompromisu w sprawie 
paktu fiskalnego – Rompuy wspierał 

„słabszych” – popierał koncepcję, by 
w szczytach eurozony mogły również 
brać udział kraje spoza strefy euro. 

Niektórzy poszukują wytłumaczenia 
dla tak dobrych umiejętności mediacyj-
nych Rompuya w jego pochodzeniu. 
Belgia to państwo podzielone między 
Walonów i Flamandów, gdzie zawiązanie 
ostatniej koalicji rządowej, do której we-
szło sześć partii walońskich i flamandz-
kich, zajęło 535 dni. W takim państwie 
aby działać w polityce, trzeba być dobrym 
mediatorem. Rompuy miał doświadcze-
nie w tym zakresie.  W 2007 roku król 
Albert II powierzył mu misję prowadze-
nia rokowań koalicyjnych w czasie kry-
zysu politycznego – zakończyły się one 
sukcesem – po przedstawieniu przez 
Rompuya raportu końcowego negocja-
cji, Albert II powierzył misję tworzenia 
rządu Yvesowi Leterme. Prowadzenie 
międzynarodowych negocjacji z pewno-
ścią ułatwia temu politykowi także do-
skonała znajomość języków. Rompuy 
biegle posługuje się czterema językami 
–  francuskim, niderlandzkim, angielskim 
i niemieckim.

Umiejętności negocjacyjne Rom-
puya znane były przywódcom europej-
skim, jednak przewodniczący RE miał 
być tylko marionetką w okresie kryzysu. 
W 2009 roku Rompuy został wybrany 
na stanowisko, ponieważ Francja oraz 
Niemcy chciały, aby piastowała je do-
brze zorganizowana osoba z mniejszego 
państwa UE, która nie będzie narzucać 
Unii swojego zdania. Był też kontrkandy-
datem wobec Tony’ego Blaira, którego 
Francja i Niemcy nie chciały zaakcepto-
wać w obawie przed możliwością domi-
nacji tego polityka, a co się z tym wią-
że, prymatem Anglii w sferze stosunków 
międzynarodowych UE. 

Jednak kiedy większość państw 
wolała unikać metody wspólnotowego 
podejmowania decyzji, a europejskie 
szlaki wyznaczane były w Paryżu i Ber-
linie, Rompuy negocjował. Minister ds. 
europejskich Mikołaj Dowgielewicz po-
wiedział, że Rompuy bardzo się starał, 
co było widoczne zwłaszcza  w ostatnim 
czasie, by utrzymać jedność UE. Euro-
deputowany Jacek Saryusz-Wolski do-
dał: Mądry, inteligentny, zręczny polityk 
i mediator. Z zespołem liczącym kilku-
nastu ludzi wycisnął z tej funkcji więcej, 
niż ktokolwiek się spodziewał. Intelek-
tualista. Budujące, że tacy ludzie mogą 
jeszcze zrobić karierę w polityce. Aż 
chciałoby się dodać, że jeszcze bardziej 
budująca jest obecność Hermana Van 
Rompuya w strukturach UE przez co naj-
mniej najbliższe 2,5 roku. 

IK

Herman Van Rompuy 

Herman Van Rompuy to belgijski, fla-
mandzki polityk wywodzący się z par-
tii chrześcijańsko-demokratycznej.  
Ukończył studia filozoficzne pierw-
szego stopnia, dyplom magisterski 
uzyskał zaś z  ekonomii. Pracę za-
wodową rozpoczął od administracji 
publicznej, następnie zaczął stawiać 
pierwsze kroki w karierze politycznej, 
jednocześnie pracując naukowo na 
uczelniach wyższych i think tankach. 
Stał na czele Chrześcijańskiej Partii 
Ludowej (dziś: Chrześcijańscy Demo-
kraci i Flamandowie), w latach 1988-
1995 był członkiem Senatu, w latach 
1995-2008 – Izby Reprezentantów, 
pomiędzy rokiem 1993 a 1999 pełnił 
funkcję ministra budżetu, a w 2008 
roku stanął jego czele rządu.
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Przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy
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Po raz kolejny zastosowaliśmy formułę „wszyscy piszemy na ten sam 
temat i w drodze wewnątrzredakcyjnego głosowania wybieramy naj-
ciekawsze prace, które pokazują zagadnienie z wielu perspektyw”. 

W zeszłym numerze dyskutowaliśmy o kierunku integracji europejskiej. 
W tym – zainspirowani propozycją rządu w sprawie usamodzielnienia 
w płaceniu składek duchownych na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
oraz likwidacji Funduszu Kościelnego – postanowiliśmy zająć się relacją 
pomiędzy państwem i Kościołem. Aby nie ograniczać autorów i pokazać 
zagadnienie z wielu stron, temat został szeroko sformułowany. 

Jak wygląda relacja między państwem a Kościołem w Polsce, a jak 
w innych państwach europejskich? Czy państwo powinno finansować Ko-
ściół? Które rozwiązanie jest lepsze – państwo wyznaniowe, laickie, czy 
może takie, w którym władza państwowa i Kościół współpracują ze sobą? 
Krążąc między odpowiedziami na te pytania napisaliśmy artykuły-felietony. 
Te, które wygrały wewnątrzredakcyjne głosowanie, publikujemy w całości, 
a z pozostałych wybraliśmy najciekawsze fragmenty. Muszę przyznać, że 
materiał przerósł planowaną objętość, ponieważ wszystkie teksty osiągnęły 
wysokie noty w głosowaniu. 

Pomimo że pokazaliśmy wachlarz poglądów – od prawicowych do le-
wicowych, temat nie został wyczerpany. Jeżeli chciałbyś, drogi czytelniku, 
wejść z nami w polemikę, wyrazić swoją opinię lub poruszyć inne zagadnie-
nie związane z tematem – czekamy na Twój materiał.

Iga Kamocka

Relacja państwo-Kościół Polemika wśród redakcji - część 
druga

Atmosfera dialogu czy atmosfera 
walki?

Pomysł likwidacji Funduszu Kościelnego 
nie jest wcale pomysłem rządowym. Od 
kilku lat mówi o tym sam Kościół i wbrew 
medialnemu wizerunkowi – dalej chce 
o tym rozmawiać. Wbrew wrażeniu, 
które stara się wykreować część polity-
ków i hierarchów Kościoła, propozycja 
Ministra Boniego nie jest decydującą 
bitwą w wojnie państwo-Kościół. Celem 
proponowanej ustawy nie jest w ogóle 
atak na duchownych, ale – jak możemy 
przeczytać w projekcie ustawy: usamo-
dzielnienie kościołów i innych związków 
wyznaniowych w płaceniu składek na 
ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wy-
padkowe i zdrowotne.

Cel ten ma być osiągnięty poprzez 
wprowadzenie możliwości coroczne-

go przekazywania przez obywateli 
0,3% podatku na rzecz Kościoła lub 
innego związku wyznaniowego. Tego 
typu rozwiązanie jest nowoczesne, de-
mokratyczne i sprawdzone chociażby 
w Niemczech. W czasach kryzysu, kiedy 
redukowane są wydatki budżetowe, po-
trzebę zmian dotychczasowego systemu 
rozumie i akceptuje znaczna część du-
chownych. Kościół chce jednak zmian 
wprowadzanych w atmosferze dialogu 
i w sposób rozsądny.

W propozycji ministra Boniego po 
pierwsze może nie podobać się sam 
styl rozpoczynania debaty na ten temat. 
Projekt nowych rozwiązań pojawił się na 
stronie ministerstwa Administracji i Cyfry-
zacji bez uprzedniego zaprezentowania 
go Kościołom i związkom wyznaniowym. 
Co bardziej wrażliwi duchowni odebrali 
to szybko jako afront i demonstrację siły. 

W wyniku takich sytuacji narasta wza-
jemna nieufność, a to może zdecydowa-
nie utrudnić i tak niełatwe porozumienie. 
Takie podejście ustawodawcy godzi tak-
że w powagą państwa. Konsultacje spo-
łeczne kolejny raz zostały potraktowane 
jako swoisty „akt łaski” wobec obywateli. 
Wszyscy dobrze wiemy do czego taka 
filozofia doprowadziła w sprawie umowy 
ACTA.

Innym ważnym zagrożeniem jest 
tempo proponowanych zmian. Według 
propozycji ministra Boniego od 1 stycz-
nia 2013 roku przewidziane jest prawo 
przekazywania części podatku na cele 
związane z misją publiczną Kościołów 
i związków wyznaniowych, natomiast na 
dzień 1 stycznia 2014 roku przewidywa-
ne jest pełne usamodzielnienie w płace-
niu składek przez Kościoły. O ile samo 
wprowadzanie regulacji najpierw jako 
prawa, a następnie jako obowiązku jest 
dobrym pomysłem, o tyle tempo wpro-
wadzania zmian wydaje się nieprzemy-
ślane.

Co nagle to po diable

Dlaczego terminy podane przez minister-
stwo powinny zostać poddane racjonali-

Okazja do przebudzenia

Czy rządowa propozycja to zagrożenie dla pozycji Kościoła? Zuchwały atak, 
szarża wrogich saracenów? Należy dzwonić na trwogę? Nie, zdecydowanie nie. 
Choć nie jest to pomysł dopracowany – w likwidacji Funduszu Kościelnego 
widzę dużą szansę dla Kościoła. Szansę realnego oddzielenia go od zgubnego, 
emocjonalnego związku z państwem i okazję do podjęcia refleksji nad kryzy-
sem wiary, od której Kościół ucieka od lat.
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zacji? Po pierwsze, likwidacja Funduszu 
Kościelnego najprawdopodobniej będzie 
wymagała zawarcia dodatkowej umowy 
między państwem a Kościołem. Zda-
niem m.in. dra Pawła Boreckiego z Ka-
tedry Prawa Wyznaniowego UW w prze-
ciwnym razie rozwiązanie mogłoby być 
niezgodne z konstytucją (K. Wiśniewska, 
Kościoły zdziwione pośpiechem i się nie 
godzą, „Gazeta Wyborcza”, 19.03.2012). 
Konsultacje zarówno nad samą ustawą, 
jak i nad zapisami umowy państwo-Ko-
ściół będą z pewnością trudne i mogą się 
przeciągać aż do końca roku. Oznacza to 
wprowadzanie regulacji w pośpiechu, tak 
aby zdążyć przed zakładanym terminem 
pierwszego stycznia. O tym jak pośpiech 
wpływa na jakość stanowionego prawa 
mogliśmy się już dobitnie przekonać przy 
ustawie refundacyjnej – również szyko-
wanej na pierwszy dzień nowego roku.

Wspomniane terminy są nierozsądne 
również z innych względów. Propozycja 
ministra Boniego oznacza rzeczywistą 
zmianę myślenia o finansowaniu Kościo-
łów i związków wyznaniowych. Kościoły 
czeka teraz krótki kurs marketingu, który 
przeszły już Organizacje Pożytku Pu-
blicznego, na które przeznaczamy 1% 
podatku. Zapewne za parę lat znane 
z innych krajów kampanie wizerunkowe 
namawiające do podzielenia się swoim 
podatkiem ze związkiem wyznaniowym 
nie będą nas ani trochę dziwić. Kościo-
ły przełamią też zapewne barierę nie-
zręczności wynikającą z publicznego 
proszenia o pieniądze. Czy taka zmiana 
może jednak zajść w nieco ponad półto-
ra roku? Kościoły to organizacje duże, 
hierarchiczne, przyzwyczajone przez 
dziesięciolecia do zupełnie innych form 
finansowania. Okres niespełna 2 lat wy-
daje się szalenie krótki, jeśli weźmiemy 
pod uwagę, że zgodnie z propozycją 
ministra, będą one musiały wykształcić 
zupełnie nowe mechanizmy finansowa-
nia – a przede wszystkim komunikacji 
społecznej.

To właśnie obszar dialogu Kościół-
obywatele wydaje się w całej sytuacji 
najciekawszy. Co Kościół usłyszy od 
obywateli, kiedy to bezpośrednio oni, 
a nie rząd decydować będą o jego fi-
nansowaniu? Można się spodziewać, że 
zmusi to Kościół, do przyjęcia prawdy, od 
której stara się od lat uciekać – prawdy 
o kryzysie wiary.

Refleksja przyszła przez… PIT?

Chociaż cały czas uznaje się, że znaczą-
ca większość Polaków to katolicy, warto 
zapytać o kondycję tej wiary. Statystyki 
są tymczasem nieubłagane. Regularnie 
na niedzielną Mszę Świętą chodzi ok. 
40% osób figurujących w księgach pa-

rafialnych. Prawdy wiary traktowane są 
niezwykle wybiórczo, a znajomość Pi-
sma Świętego najczęściej ogranicza się 
do wiedzy o kilku przypowieściach oma-
wianych na lekcjach języka polskiego 
w gimnazjum i liceum. Zjawisko zyskało 
już nawet miano „religijnego analfabety-
zmu”.

Co zrobi tak ugruntowany „wierny” 
siadając do wypełniania PIT-a? Być 
może wychodząc z założenia „klient płaci 
– klient wymaga” stwierdzi, że nie będzie 
dofinansowywał proboszcza, od którego 
słyszy wyłącznie o tym, że należy wymie-
nić dach na plebani i że „Pan miłuje Pra-
wo i Sprawiedliwość”. Po części będzie 
miał zresztą rację. Innemu wyznawcy 
może nie chcieć się wypełniać wymaga-
nych rubryk, wpisywać jakiś numerów... 
Choć argument wydaje się śmieszny, 
trzeba liczyć się z taką sytuacją – nawet 
masowe kampanie informacyjne nie są 
w stanie skłonić wszystkich Polaków do 
przekazywania swojego 1% podatku na 
organizacje pożytku publicznego. Naj-
więcej będzie jednak takich osób, które 
nie przekażą nic, ponieważ nie będą czu-
ły takiej potrzeby. W tej grupie znajdą się 
zarówno ci, którzy uznają, że dobrowol-
na ofiara „na tacę” jest absolutnie wystar-
czająca, jak i osoby jawnie deklarujące 
brak związków z Kościołem i jakąkolwiek 
inną wspólnotą wyznaniową.

Niezależnie od motywacji, rządowe 
wyliczenia, według których Kościół do-
stawać ma rocznie ok. 100 mln zł (co 
w przybliżeniu odpowiadałoby dotych-
czasowym wydatkom państwa z Fun-
duszu Kościelnego) wydaja się mocno 
przesadzone. Konfrontacja z tym faktem 
spadnie jednak nie na państwo, a na Ko-
ściół. Kościół, który musi przyjąć do wia-
domości, że nie jest już tak powszechny 
jak w czasach walki z systemem PRL.

Kościół, który się kurczy

Kościoły w Polsce w ostatnich latach co-
raz bardziej przypominają te na Zacho-
dzie. Mitem wiecznie pełnych świątyń 
zdaje się jednak ciągle żyć spora część 
hierarchów. Wydają się oni zupełnie nie 
zauważać, że upolitycznienie Kościoła, 
mowa nienawiści i dyskurs nieustannych 
rozliczeń budzi coraz większy sprzeciw 
wiernych, a niektórych całkowicie znie-
chęca do wiary jako takiej. Czy przed 
polskim Kościołem rysuje się scenariusz 
podobny do sytuacji znanych z Francji, 
Niemiec, czy Włoch, gdzie świątynie są 
zamykane i zmieniane na budynki uży-
teczności publicznej, gdzie na jednego 
księdza przypada kilka parafii, a duża 
część wiernych ma kontakt z kapłanami 
wyłącznie na ślubach i pogrzebach?

Wydaje się, że nie. Choć grupa osób 

Z punktu widzenia etyki nie do po-
myślenia jest taka sytuacja, w któ-
rej Kościół Katolicki (który powi-
nien przede wszystkim działać pro 
publico bono) odzyskał majątek 
zagrabiony mu w czasach PRL, 
podczas gdy wiele osób prywat-
nych do dzisiaj go nie odzyskało. 
Taka sytuacja świadczy o uprzy-
wilejowanej pozycji Kościoła Ka-
tolickiego względem wielu innych 
podmiotów w naszym państwie. 
Dlatego uważam za słuszny postu-
lowany pomysł rządu o likwidacji 
Funduszu Kościelnego (relikt PRL, 
powstał w 1950 r.) oraz jednocze-
snego zastąpienia go dobrowolny-
mi odpisami podatkowymi na po-
ziomie 0,3 % na rzecz dowolnego 
Kościoła. Jest to dobry krok w kie-
runku przywrócenia równoprawno-
ści na linii Kościół-państwo polskie.

Katolicka Agencja Informacyjna 
przedstawiła obszerną zbiorczą 
informację o materialnej kondycji 
Kościoła Katolickiego w Polsce. 
Państwo wydaje ok. 1,1 mld na 
katechezy w szkołach, 90 mln na 
Fundusz Kościelny oraz ok. 180 
mln na uczelnie kościelne. Takie 
przedsięwzięcie ze strony Ko-
ścioła należy ocenić pozytywnie, 
jakkolwiek brakuje w owym rapor-
cie danych o Komisji Majątkowej, 
działalności gospodarczej Kościoła 
oraz o kościelnych ulgach podat-
kowych. Sprawia to, iż raport jest 
niekompletny i szacując majątek 
Kościoła musimy polegać na in-
nych źródłach informacji.

Sytuacją pożądaną jest taka, w któ-
rej zarówno państwo jak i Kościół 
szanują swoją odrębność instytu-
cjonalną oraz nie sugerują drugiej 
stronie jak musi postępować. Czy 
państwo polskie sugeruje hierar-
chom kościelnym aby znieśli celi-
bat? By wprowadzili demokrację 
w Watykanie? Albo żeby dopuścili 
kobiety do pełnienia ważnych sta-
nowisk w Kościele? Nie. Uważam 
zresztą, iż takie sugestie byłyby nie 
na miejscu, gdyż naruszałaby one 
autonomię Kościoła. Tego samego 
należy oczekiwać od Kościoła.

Uważam, że Kościół nie powinien 
zakazywać wprowadzania dotacji 
z budżetu państwa metody za-
pładniania in vitro. Formułowanie 
takiego zakazu świadczy o niesza-
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jawnie prezentująca brak jakichkolwiek 
związków z którąkolwiek z religii czy 
związków wyznaniowych będzie rosnąć 
– równocześnie zaobserwować moż-
na inną dynamiczną tendencję. Wierni, 
szczególnie ludzie młodzi, okazując jak 
ważne miejsce w ich życiu zajmuje wia-
ra, a równocześnie dając wyraz niezado-
woleniu wobec tego, co dzieje się w ich 
rodzimej parafii – zaczynają szukać dla 
siebie takiego miejsca w Kościele, w któ-
rym będą czuli się dobrze. Gromadzą się 
wokół tych pasterzy, którzy Msze Świętą 
traktują jako niezwykłą okazję do spo-
tkania z Bogiem, a nie wiec wyborczy. 
Którzy pochylają się nad budowaniem 
wspólnoty, potrafią pokazać, że Pismo 
jest dzisiaj dalej żywe, a prawdy wiary 
nie są bezsensownymi nakazami. Różni-
ce w zapełnieniu kościołów podczas na-
bożeństw upolitycznionych i tych, które 
odprawiane są w duchu wspaniałej tra-
dycji i filozofii II Soboru Watykańskiego 
i nauczania Jana Pawła II jest uderzają-
ca. Choć nie do końca dociera to jeszcze 
na prowincję – gdzie presja społeczna 
i wpływy parafialnego proboszcza są cią-
gle ogromne, wśród wiernych z dużych 
polskich miast to zjawisko jest już wyraź-
nie widoczne. Zyskało nawet młodzieżo-
we miano „churchingu”.

Kościół taki, jakim go zrobimy?

Wydaje się, że Kościołowi może wyjść 
na dobre bolesne urealnienie, które 
przyniesie podsumowanie wpływów 
z podatku przekazanych przez wiernych. 
Sytuacja finansowa nie powinna stać 
się dramatyczna – przyjęcie rozwiązań 
proponowanych przez ministra Boniego 
nie oznacza bowiem konieczności rezy-
gnacji z dobrowolnych datków wiernych, 
które według raportu Katolickiej Agencji 
Informacyjnej stanowią obecnie ok. 80% 
funduszy, jakimi dysponuje największa 
w Polsce wspólnota – Kościół Katolicki. 
Bardzo zaś prawdopodobne, że taka 
sytuacja stanie się katalizatorem zmian, 
wyjściem do dyskusji wewnątrz samego 
Kościoła na temat jego błędów i współ-
czesnej, społecznej roli. Nie tylko na po-
ziomie hierarchicznym, także na pozio-
mie samych wiernych.

Jak podkreśla Szymon Hołownia 
w artykule „Wiara i Liczby”: my, katolicy, 
gdy przemarzniemy w nieogrzanym ko-
ściele albo spotkamy księży mających 
kłopot z opłacaniem ZUS, uświadomimy 
sobie wreszcie, że Kościół w Polsce bę-
dzie dokładnie taki, jakim go zrobimy my, 
a nie urzędnicy z Watykanu czy ze skwe-
ru Kardynała Wyszyńskiego. Skończy się 
na dobre epoka pokutującego tu i ówdzie 
myślenia z czasów gospodarki centralnie 

sterowanej: zawsze coś będzie, bo księ-
ża zrobią, a kuria zapłaci. Tyle będzie 
w Polsce kościołów, ile zapału i wiary 
w katolikach, tyle kościelnych jadłodajni 
i hospicjów, ile w nich miłosierdzia, tylu 
księży, ile w nas potrzeby, by miał nam 
kto sprawować sakramenty.

Czas refleksji

Przed nami konsultacje ministra Boniego 
z Kościołami i związkami wyznaniowymi 
– to najlepszy moment na twórczą reflek-
sję nad projektem. Właśnie na tym etapie 
powinno się ustalić racjonalne terminy 
wprowadzania poszczególnych rozwią-
zań oraz odpowiedzieć na najważniejsze 
obawy. Szczególnie istotne wydaje się 
wzięcie pod uwagę sytuacji niewielkich, 
prowincjonalnych parafii i małych wspól-
not religijnych.

O ile z adaptacją do nowych przepi-
sów nie powinny mieć problemów miej-
skie diecezje posiadające znaczące 
majątki w postaci terenów i nieruchomo-
ści – które łatwo sprzedać, lub wynająć, 
o tyle niewielkie wspólnoty, które już 
teraz z trudem radzą sobie z bieżący-
mi wydatkami na remonty, ogrzewanie 
i ochronę świątyń – mogą mieć duży 
kłopot. Problem dotyczy także całych 
wspólnot wyznaniowych. Jak podkreśla 
zwierzchnik Kościoła luterańskiego, bp 
Jerzy Samiec: Propozycja rządu jest dla 
mniejszych Kościołów niebezpieczna. 
W małych środowiskach może się oka-
zać, że ktoś nie będzie chciał się przy-
znawać do swojej religii (K. Wiśniewska, 
Kościoły zdziwione pośpiechem i się nie 
godzą, „Gazeta Wyborcza”, 19.03.2012), 
a do tego de facto zmusza proponowa-
na ustawa. Wspólnoty o niedużej ilości 
wiernych będą prawdopodobnie zbierały 
bardzo skromne wpływy z 0,3% podatku. 
To zaś może dla nich oznaczać  koniecz-
ność zredukowania miejsc modlitew-
nych.

Wszystkie te wątpliwości powinny 
być rozwiane poprzez umiejętne przepi-
sy osłonowe towarzyszące ustawie. Nie 
jest przecież celem ustawodawcy ogra-
niczenie różnorodności religijnej w Pol-
sce albo zrujnowanie niewielkich parafii. 
Podchodziłoby to zresztą pod odpowie-
dzialność konstytucyjną. Może warto 
więc zastanowić się, czy wielkość 0,5% 
nie byłaby na początku reformy bardziej 
racjonalna?

Nie cyfry są jednak w debacie naj-
ważniejsze i najciekawsze. Najbardziej 
zastanawiające jest, jakie skutki wywrze 
ustawa na Kościół-wspólnotę. Tutaj naj-
więcej zależy od refleksji hierarchów 
i poczucia zjednoczenia u wiernych. 
Jak puentuje Szymon Hołownia w cyto-

Uważam, że działania w tej kwe-
stii powinny mieć charakter dłu-
gofalowy i rozpięty w czasie. Bo 
nie chodzi o to by znaleźć szyb-
kie doraźne rozwiązanie ale ta-
kie, które będzie z korzyścią dla 
wszystkich bez względu na ich 
podejście do wiary.

Bo nie o to chodzi, żeby szkoła 
narzucała swoim uczniom kon-
kretną religię czy wyznanie, ale 
żeby uczyła tolerancji i szacunku 
wobec wszystkich religii.

Sekularyzacja jest pojęciem głęb-
szym niż tylko kwestie symboli re-
ligijnych. Jest też to temat bardzo 
delikatny, gdyż istnieje cienka 
granica między tym, co należy do 
kompetencji państwa, a tym, co 
narusza prawo do wolności prze-
konań i religii. Uważam, że pań-
stwo powinno tak w tej kwestii po-
stępować, żeby dać obywatelom 
jak największą swobodę wyboru. 
Uważam, że zbytnia ingerencja 
państwa w sfery związane z reli-
gią, jest tak samo nie do zaakcep-
towanie jak zbytnia ingerencja 
Kościoła w sferę publiczną.     

Martyna Szostek

nowaniu przez stronę kościelną 
niezależności światopoglądowej 
naszego państwa. Wolno Kościo-
łowi oczywiście zabraniać stoso-
wania tej metody swoim wiernym. 
Jest on bowiem instytucją nieza-
leżną od państwa polskiego. Trze-
ba jednak mieć na względzie fakt, 
iż nie każdy mieszkaniec Polski 
jest przecież katolikiem i nie każ-
dy chce w tej kwestii słuchać Ko-
ścioła. Państwo stojące na straży 
rozdziału Kościoła od państwa po-
winno dawać swoim obywatelom 
wybór, a nie stosować przymus.

Kościół musi nauczyć się podsta-
wowych zasad debaty publicznej 
i merytorycznie odpowiadać na 
stawiane mu zarzuty, a nie mie-
szać z błotem drugą stronę. Nie-
stety instytucja ta przyzwyczaiła 
się do tego, że jest uprzywilejo-
wana i powszechnie szanowana, 
w związku z czym nie umie się ona 
odnaleźć w nowej rzeczywistości.

Adam Dorywalski
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Choć o połączonych funkcjach monar-
chy czy cesarza z funkcją kapłana nikt 
z nas już nie pamięta, aktualnie istnieją 
inne formy wpływu religii na życie poli-
tyczne i społeczne. Czasami państwo 
zwalnia wspólnotę religijną z płacenia 
podatków, innym razem finansuje wy-
znaniowe szkoły czy udziela środków 
na remonty sakralnych zabytków. W XX 
wieku zaczęto z tym wpływem walczyć. 
Pierwszym kompleksowym i świadomym 
działaniem władz zmierzającym do od-
dzielenia Kościoła od państwa za pomo-
cą aktów prawnych była decyzja podjęta 
przez parlament francuski w roku 1905.

Aktualnie można wyróżnić trzy mode-
le stosunków między państwem a wspól-
notami religijnymi. Pierwszy z nich to 
ostra separacja, występująca we Fran-
cji, gdzie organizacje religijne traktowa-
ne są na równi z innymi organizacjami. 
Model drugi: przyjazny rozdział, który 
ma miejsce dzięki dwustronnym umo-
wom konkordatowym, można zauważyć 
w Niemczech, Austrii, Włoszech, Hisz-
panii i Portugalii. Państwa te kierują się 
zasadą nie identyfikacji z określonymi 
wspólnotami wyznaniowymi, respektują 
ich niezależność i autonomię, gwarantują 
wolność przekonań i praktyk religijnych. 
Ostatni z modeli to zespolenie, które wy-
stępuje w Wielkiej Brytanii, Danii, Szwe-
cji i Grecji. Kościelne instytucje prawne 
i systemy finansowe w tych państwach 
są zależne od państwa, a decyzje poli-
tyczne państwa ingerują w wewnętrzne 
sprawy Kościoła. Obecnie te powiązania 
ulegają zmianie.

W Polsce, choć obowiązuje umowa 
konkordatowa z roku 1993, wiele zależ-

ności wskazuje na to, że jesteśmy jed-
nak państwem wyznaniowym. Cóż się 
dziwić, kiedy badania CBOS wykazują, 
że niezmiennie od wielu lat około 95% 
polskiego społeczeństwa uznaje się za 
katolików. Przy czym, według socjologa 
Rafała Boguszewskiego, charaktery-
stycznym elementem wiary polskiego 
społeczeństwa jest towarzyszące jej 
równie trwałe i stosunkowo silne − szcze-
gólnie w porównaniu z innymi krajami 
europejskimi − przywiązanie do praktyk 
religijnych, takich jak msze, nabożeń-
stwa lub spotkania religijne. Podczas 
dyskusji panelowej na temat współcze-
snych procesów sekularyzacji w Europie 
i w Polsce, która odbyła się na Uniwersy-
tecie Warszawskim  w 2008 roku, zwrócił 
on uwagę na fakt, że Kościół instytucjo-
nalny w Polsce niezmiennie od wielu lat 
jest postrzegany jako instytucja wpływo-
wa − w dużym stopniu oddziałująca na 
to, co się dzieje w kraju. Jednak, mimo 
znacznego zaufania społecznego, wpływ 
Kościoła na sprawy kraju − w tym przede 
wszystkim na politykę państwa − dla du-
żej części Polaków wciąż pozostaje nad-
mierny. 

Z propozycji rządu przedstawionej 
przez ministra Boniego wynika, że choć 
Kościoły i związki wyznaniowe samo-
dzielnie płaciłyby składki na ubezpiecze-
nie społeczne i zdrowotne duchownych, 
płacenie składek ubezpieczeniowych 
przez wszystkie osoby zatrudnione 
w formie stosunku pracy (np. przez księ-
ży – katechetów) odbywałoby się w taki 
sam sposób jak obecnie. Druga część 
rządowego planu to likwidacja Funduszu 
Kościelnego i zastąpienie go prawem 

wanym artykule: Duszpasterski power 
będzie musiał teraz iść w odnowienie 
i wzmocnienie więzi, identyfikacji wier-
nych z Kościołem. (…) każda minuta 
poświęcona na debatę o procentach 
będzie zmarnowana, gdy nie zaczniemy 
od tego, by miał je kto płacić. Liczyć bę-
dziemy później, teraz trzeba  budować 
wspólnotę. W podobnym tonie wypowia-
da się także ks. Adam Boniecki: Źle bę-
dzie, jeśli my, katolicy, będziemy bardziej 
obrońcami Kościoła-instytucji, jego wła-
dzy, majątku i politycznych wpływów niż 
świadkami miłosiernego Chrystusa i jego 
Królestwa, które nie jest z tego świata. 

Nie znaczy to, że nie mamy bronić in-
stytucji przed niesprawiedliwościami, 
dyskryminacją, pomówieniami. Mamy 
bronić, lecz pamiętając, że nie zawsze 
wygrana w Trybunale Konstytucyjnym  
przysporzy nam wiarygodności (K. Wi-
śniewska, Kościół nie z tego świata, „Ga-
zeta Wyborcza”, 02.04.2012). Broniąc 
Kościoła warto wziąć te argumenty pod 
uwagę. Nie zapominajmy, że Kościół 
zawsze najsilniejszy był jako wspólnota 
wiary i to właśnie o nią powinniśmy naj-
gorliwiej się troszczyć.

Adam Leśniewicz

Najwyższy czas na laicyzację

15 marca na posiedzeniu Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Kon-
ferencji Episkopatu Polski minister Michał Boni przedstawił propozycję rządu 
w sprawie usamodzielnienia płatności składek duchownych za ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne oraz likwidacji Funduszu Kościelnego. Wydarzenie to 
rozpoczęło w naszym kraju szeroką i, jak na w większości zamieszkany przez 
katolików kraj przystało, dość kontrowersyjną debatę na temat odbywającej się 
laicyzacji.

Każde państwo tworzy własny 
system relacji między państwem 
a kościołami. W Polsce podstawą 
tych relacji jest konstytucja oraz 
prawo wyznaniowe. 

Artykuł 25 Konstytucji RP brzmi:

1.Kościoły i inne związki wyzna-
niowe są równouprawnione.

2.Władze publiczne w Rzeczypo-
spolitej Polskiej zachowują bez-
stronność w sprawach przekonań 
religijnych, światopoglądowych 
i filozoficznych, zapewniając swo-
bodę ich wyrażania w życiu pu-
blicznym.

3.Stosunki między państwem 
a kościołami i innymi związkami 
wyznaniowymi są kształtowane na 
zasadach poszanowania ich auto-
nomii oraz wzajemnej niezależno-
ści każdego w swoim zakresie, jak 
również współdziałania dla dobra 
człowieka i dobra wspólnego.

4.Stosunki między Rzecząpospo-
litą Polską a Kościołem katolickim 
określają umowa międzynarodo-
wa zawarta ze Stolicą Apostolską 
i ustawy.

5.Stosunki między Rzecząpospoli-
tą Polską a innymi kościołami oraz 
związkami wyznaniowymi określa-
ją ustawy uchwalone na podstawie 
umów zawartych przez Radę Mini-
strów z ich właściwymi przedstawi-
cielami.

A teraz kilka faktów:

•W szkole lekcje religii najczęściej 
prowadzone są przez katechetów/
księży, którzy nauczają reguł ka-
tolickich. W edukacji publicznej, 
opłacanej przez państwo.
•Katoliccy dostojnicy duchowni są 
obecni na uroczystościach pań-
stwowych i traktowani są tam jak 
goście honorowi.
•Kościół katolicki korzysta z ulg 
podatkowych.
•Kościół uzyskał duże odszkodo-
wania za przejęcie przez peere-
lowskie władze mienia kościel-
nego (powołano nawet do tego 
specjalną komisję w sejmie!), pod-
czas gdy przeciętny Kowalski nie 
może nic wyegzekwować.



12

obywateli do przeznaczenia 0,3 % na-
leżnego podatku rocznego na cele misji 
Kościołów i związków wyznaniowych. 

Powyższe propozycje wywołały bu-
rzę wśród hierarchów Kościoła, jednak 
dla społeczeństwa są raczej do zaak-
ceptowania. Oburzenie arcybiskupów 
może dziwić przede wszystkim dlatego, 
że w maju 2006 roku Papież Benedykt 
XVI, jak poinformowała Agencja Zenit, 
następująco ustosunkował się do roz-
działu Kościoła od państwa: Kościół 
jest w pełni świadom, że częścią funda-
mentalnej struktury chrześcijaństwa jest 
rozróżnienie między tym, co należy do 
Cezara, i tym, co należy do Boga, mię-
dzy Państwem a Kościołem, to znaczy 
autonomia rzeczywistości doczesnych. 
Kościół nie tylko uznaje i szanuje to roz-
różnienie i autonomię, lecz cieszy się 
z niej, uważając ją za wielki postęp ludz-
kości i za fundamentalny warunek swej 
własnej wolności i wypełniania swej po-
wszechnej misji zbawczej wśród wszyst-
kich narodów.

Paweł Olszewski z Platformy Oby-
watelskiej, podczas audycji Polskiego 
Radia 19 marca, przekonywał, że ostat-
nie działania rządu wobec Kościoła wy-
nikają z elementarnej sprawiedliwości 
społecznej. Jeśli wprowadzamy trudną 
reformę emerytalną, podwyższamy wiek 
emerytalny zarówno dla kobiet, jak i dla 
mężczyzn, nie może być tak, że są ja-
kiekolwiek grupy uprzywilejowane, za 
które wszyscy mają płacić. Duchowni 
powinni solidaryzować się ze społeczeń-

stwem – przekonuje poseł. Kazimierz 
Kutz, senator niezależny, stwierdził 
w programie „Tomasz Lis na żywo”, że 
w ostatnich sporach o finansowanie Ko-
ściołów i związków wyznaniowych nie 
chodzi o pieniądze, ale są to przemiany 
cywilizacyjne. To początek rozdzielenia 
Kościoła i państwa. Proces będzie trwał 
– powiedział. Przy czym stwierdził, że 
Kościół nie jest na to przygotowany. Fi-
lozof i teolog prof. Tadeusz Bartoś mówił 
w tym samym programie, że należałoby 
w ogóle znaleźć uzasadnienie, dlacze-
go państwo ma finansować działalność 
religijną Kościołów. Według niego nie 
powinno tego robić, bo nie ma do tego 
podstaw. 

Jednakże Prymas Polski abp Józef 
Kowalczyk oświadczył, że Episkopat 
daje zgodę na przekształcenie Funduszu 
Kościelnego, ale nie na jego likwidację. 
Coś więc drgnęło, ale czy cała reforma 
wejdzie w życie, szczerze wątpię. Ko-
ściół w Polsce, pomimo swoich nieoce-
nionych zasług dla społeczeństwa z cza-
sów PRL, aktualnie oczekuje zbyt wiele 
od państwa. Ja, osobiście, choć jestem 
katoliczką, z propozycji rządu się cieszę. 
Może nie staniemy się drugą Francją 
w ciągu roku lub dwóch, ale przynajmniej 
zaczęliśmy debatę o laicyzacji życia pu-
blicznego. Według mnie rozdział Kościo-
ła od państwa jest niezbędny w państwie 
demokratycznym, gdzie teoretycznie 
obowiązuje swoboda wyznań.

Marzena Skubij

System oferowany przez obecny rząd, 
zakładający likwidację działającego 
w oparciu o dziurawy budżet państwa 
Funduszu Kościelnego w zamian za po-
wszechną możliwość 0,3-procentowego 
odpisu od podatku na rzecz dowolnej re-
ligii (bez rezygnacji z możliwego do tej 
pory 1-procentowego odpisu), wydaje 
się być jasny i klarowny, a nade wszystko 
– słuszny. Jak wynika z obliczeń eksper-

tów, suma, jaką przeciętnie miałby otrzy-
mywać Kościół katolicki w nowej sytuacji 
prawnej, byłaby nawet nieznacznie wyż-
sza od notowanej dotychczas na skutek 
działalności FK. Ponadto, jak wykazała 
przeprowadzona niedawno na UW de-
bata z udziałem polityków z pierwszych 
stron gazet poświęcona właśnie temu 
zagadnieniu, na propozycję likwidacji 
Funduszu (powstałego jeszcze w latach 

Co począć z Kościołem?

Temat finansowania Kościołów i związków wyznaniowych jest uregulowany 
w europejskim (idąc nawet nieco dalej: światowym) porządku społecznym od 
dziesięcioleci, lecz do kraju nad Wisłą przybył jako zarzewie konfliktu i z opóź-
nieniem godnym premier amerykańskich hitów filmowych serwowanych ostat-
nio przez pewną popularną sieć multipleksów. Oddając czytelnikowi sprawie-
dliwość, wypada nadmienić, iż po tym jak zagadnienie to przez 20 z hakiem lat 
funkcjonowania wolnej Polski przeleżało na marginesie debaty publicznej, wy-
ciągnięto je z zapomnienia dopiero w odpowiedzi na kryzys finansowy, przymu-
szający państwo do dokonywania coraz bardziej wydumanych cięć w budżecie 
oraz na postulaty zawsze chętnej do wspierania procesu laicyzacji kraju partii 
posła Janusza Palikota.

•Kościół dofinansowywany jest ze 
środków publicznych. To samo 
w sobie nie jest złe i jest uzasad-
nione wypełnianiem przez Kościół 
działań społecznych, jednak czy 
składki na ubezpieczenie społecz-
ne i zdrowotne duchownych to 
cele społeczne?
•Święta katolickie są dniami wol-
nymi od pracy.
•Kościół wpływa na przyjmowane 
akty prawne i decyzje polityczne. 
Decyduje o tym, co jest etyczne 
a co nie. Na przykład Kościół po-
parł akcesję do Unii Europejskiej 
w zamian za zaprzestanie planów 
zmiany ustawy antyaborcyjnej 
i debaty na ten temat. Pod naci-
skiem Kościoła Telewizja Polska 
nie przedłużyła umowy z Adamem 
Darskim „Nergalem” (liderem ze-
społu Behemoth, znanym z nega-
tywnego stosunku do Kościoła) 
przy produkcji programu muzycz-
nego.

To zestawienie opisuje nie dwa 
osobne państwa, ale jedno. Z kon-
stytucji wynika, że Polska jest bez-
stronna religijnie i światopoglądo-
wo. Z praktyki wynika, że Polska 
jest prawie państwem wyznanio-
wym.

Iga Kamocka

Kościół targany różnymi skanda-
lami, z wyróżniającymi się w me-
diach księżmi, traci na swojej 
duchowej wartości i poparciu ze 
strony osób, które dopiero wcho-
dzą w dorosłe życie. 

Kościół w sensie całej hierarchii 
księży niezwykle się skomercjali-
zował i stracił na wiarygodności. 
Coraz częściej słychać o najróż-
niejszych skandalach czy nad-
użyciach. Ponadto często jest 
postrzegany jako skarbonka bez 
dna, z której duchowni czerpią 
bez ograniczeń. Ostatecznie cza-
rę rozczarowania tą instytucją 
przelewa fakt jej udziału w szero-
ko pojętej polityce. Począwszy od 
kazań naszpikowanych zalece-
niami wskazującymi partie i oso-
by, które wierni powinni popierać, 
kończąc na politycznych wystą-
pieniach dostojników kościelnych 
w mediach.

Magda Dawidziuk
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50-tych w ramach nieformalnej rekom-
pensaty za dobra materialne zagrabione 
Kościołowi przez komunistów) skłonne 
są przystać rozmaite środowiska, od le-
wej do prawej strony polskiej sceny po-
litycznej. 

Cóż zatem może być nie tak w opar-
tym na powszechnej zgodzie misternym 
planie ministra administracji i cyfryzacji 
Michała Boniego? Można by rzec, od-
wołując się do popularnych przysłów, 
iż „diabeł tkwi w szczegółach” czy też 
raczej „dobrymi chęciami piekło jest 
wybrukowane”. Projekt przygotowany 
w zaciszu klimatyzowanych gabinetów 
p. Ministra, podparty stosownymi wyli-
czeniami i garścią analitycznych teorii, 
wydaje się nie uwzględniać prozaiczne-
go, acz kluczowego przy tak drażliwym 
temacie czynnika psychologicznego, 
rzutującego na przyszłą reakcję podat-
ników zgodnie z prawem postawionych 
w zupełnie nowej, nie do końca – mam 
wrażenie – rozumianej przez polski rząd 
sytuacji. 

Otóż wymieszane mają zostać dwa 
systemy: dobrowolnych datków na reli-
gię przez siebie wyznawaną i/lub altru-
istycznie wspieraną ORAZ obowiązko-
wych, pośrednich transferów poprzez 
budżet państwa, co, jak przytomnie 
zauważa część obserwatorów, mogło-
by stwarzać wśród wiernych całkowicie 
mylne poczucie spełnienia obowiązku 
wobec swego kościoła, odciągające od 
udzielania tradycyjnych, cotygodnio-
wych składek „na tacę”. A, jak słusznie 
zauważają dalsi analitycy, owe dobro-
wolne i bezpośrednie datki stanowiły do 
tej pory nawet 4/5 kapitału rokrocznie 
przyjmowanego przez KK, podczas gdy 
stanowiący jedynie część z pozostałych 
20% Fundusz Kościelny od dawna słu-
ży niemal wyłącznie opłacaniu składek 
zdrowotnych i ubezpieczeń społecznych 
osób duchownych oraz renowacji obiek-
tów sakralnych. 

W świetle faktów i mitów masowo 
narastających wokół sprawy, nie sposób 

nie odnieść wrażenia, iż dalsze działa-
nia odwołujące się do mitu „żerującego 
na ludziach, chciwego Kościoła” (FK jak 
dotąd kosztował każdego podatnika ok. 
2,3zł rocznie) może grozić puszczeniem 
w ruch usankcjonowanej prawnie ma-
szyny przekazującej potrzebującemu 
państwowe 100 złotych za cenę utraty 
150-ciu z niezależnego źródła. Dlatego 
też apel do władz powinien być jasny: 
modyfikując przepisy prawa nie wolno 
zapominać, że to ludzie (i tylko ludzie), 
wraz ze swoimi niepewnymi reakcjami, 
stoją u podstaw funkcjonowania syste-
mu prawnego każdego demokratyczne-
go państwa.

Na rozgrywające się obecnie nego-
cjacje służące wypracowaniu zgody co 
do kształtu nowego modelu finansowa-
nia Kościołów w Polsce, cieniem kładzie 
się budząca dezaprobatę skłonnej do 
kompromisu strony kościelnej postawa 
przedstawicieli rządu w czasie pierwszej 
fazy rozmów, przypominająca składanie 
słabszemu rywalowi z góry ustalonej 
i nie podlegającej dyskusji oferty „nie do 
odrzucenia”. 

Być może, w sytuacji, gdy emocje 
rezydentów budynku na Wiejskiej gro-
żą eskalacją konfliktu, zamiast uciekać 
się do półśrodków i skomplikowanych, 
nie do końca przemyślanych zagrywek 
w imię realizacji swego awangardowego 
projektu, należałoby raczej zwrócić się 
w stronę sprawdzonych wzorców z za-
granicy, np. tych stosowanych (co warto 
podkreślić - ze znacznym powodzeniem!) 
w pozostałych państwach członkowskich 
Unii Europejskiej? 

Zastanówmy się zatem, jak funk-
cjonowałby u nas system wprowadzo-
ny m. in. w krajach, gdzie dominująca 
religia posiada charakter państwowy 
(Wlk. Brytania, Dania, Grecja), w którym 
rząd przejmuje całkowitą kontrolę nad 
jej finansowaniem, co jednak łączy się 
z realnym zagrożeniem pośredniej dys-
kryminacji pomniejszych organizacji ko-
ścielnych i związków wyznaniowych, dla 

których wynoszenie któregokolwiek kul-
tu na uprzywilejowaną pozycję oznacza 
nie tylko realną groźbę bankructwa, ale 
i marginalizację wobec społeczeństwa 
i kultury. 

 Znacznie bardziej sprawiedli-
wym rozwiązaniem mógłby więc okazać 
się zwrot w kierunku systemu niemiec-
kiego, gdzie podatek kościelny wynosi 
nie 0,3 a, w zależności od landu, 8 lub 
9% podatku dochodowego w skali rocz-
nej i przeznaczony jest – tak jak się to 
planuje i w Polsce – nieobligatoryjnie, na 
Kościół lub związek wyznaniowy wska-
zany indywidualnie przez każdego po-
datnika. 

A może, zamiast tego, lepiej będzie 
przyjąć system francuski? W laickiej 
Republice kościoły same pracują na 
swoje utrzymanie, żyjąc z działalności 
zarobkowej swoich przedstawicieli, or-
ganizowania inicjatyw społecznych, eks-
ploatowania swoich gruntów (formalnie 
należących do tzw. „stowarzyszeń wy-
znaniowych”) i oczywiście, z codziennej 
tacy oraz pozostałych składek chętnych 
obywateli. W skali kraju rząd finansuje 
jedynie wynagrodzenia osób duchow-
nych zatrudnionych na świeckich posa-
dach państwowych i naprawę obiektów 
sakralnych uznawanych słusznie za 
znajdujące się pod opieką państwa do-
bra francuskiej kultury. Czyż takie roz-
wiązanie nie mogłoby jawić się nam jako 
najbardziej racjonalne i adekwatne do 
sytuacji panującej obecnie w Polsce? 
Jednocześnie, w myśl narodowego kom-
promisu, realizowałoby odwiecznie pra-
wicowy postulat bogacenia się wyłącz-
nie dzięki nieskrępowanej działalności 
prywatnej i zabarwione lewicowo hasło 
„każdemu według zasług, każdemu we-
dług potrzeb” (większa struktura danego 
kościoła = większa liczba członków = 
więcej datków)? Na to pytanie musimy 
czym prędzej odpowiedzieć sobie sami. 
Zegar tyka…

Bartłomiej Marczak                      

Fundusz Kościelny w 2011 roku kosz-
tował państwo 89 mln zł. Z tych pienię-
dzy finansowane są wyłącznie składki 
na ubezpieczenie emerytalne, rentowe 
i wypadkowe osób duchownych. Minister 
Boni widzi w likwidacji Funduszu wyraz 
solidarności z resztą społeczeństwa: 
chodzi o to, aby Polacy mieli poczucie, 

że wszyscy ponosimy trud. Skoro mamy 
dłużej pracować i płacić składki, niech 
samodzielnie płacą wszyscy (Tygodnik 
Powszechny 14/2012). Na tle takich 
państw jak luterańska Dania czy prawo-
sławna Grecja, gdzie związki państwa 
z Kościołem są (łagodnie mówiąc) silne, 
a w niektórych innych płaci się podatek 

kościelny (np. Niemcy), Polska para-
doksalnie wydaje się krajem niezwykle 
skromnym w stosunku do wspólnot re-
ligijnych i tolerancyjnym pod względem 
światopoglądowym. Mówi o tym już sama 
preambuła do Konstytucji, gdzie mowa 
o obywatelach wierzących w Boga, jak 
i wyznających pewne uniwersalne warto-
ści, wywodząc je z innych źródeł.

Kościół, który z racji swego zadania 
i kompetencji w żaden sposób nie utoż-
samia się ze wspólnotą polityczną ani 
nie wiąże się z żadnym systemem poli-
tycznym, jest zarazem znakiem i zabez-

Temat rozdziału Kościoła od państwa pojawia się w dogodnym momencie 
– od sukcesu Ruchu Palikota media prześcigają się w prowokacjach w sto-

sunku do wierzących i samej hierarchii kościelnej. Notowania rządu spadają. 
Jest zatem dobry klimat do likwidacji Funduszu Kościelnego pod przykrywką 
cięć budżetowych.
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pieczeniem transcendentnego charakte-
ru osoby ludzkiej. Wspólnota polityczna 
i Kościół są w swoich dziedzinach od 
siebie niezależne i autonomiczne – mówi 
soborowa konstytucja Gaudium et spes 
(KDK 76). Ktoś powie – skoro kościół 
powinien być niezależny i autonomicz-
ny, po co chce publicznych pieniędzy? 
Celowo piszę „kościół” z małej litery, po-
nieważ obecnie najczęściej ma się na 
myśli wpływową instytucję z hierarchami 
(łagodnie mówiąc). Tymczasem Kościół 
przez duże „K”, czyli wszyscy wierni, 
to wciąż przeważająca część naszego 
społeczeństwa. Tak samo jak niewie-
rzący, tak i wierzący mają prawo głosu 
w sprawach publicznych, zwłaszcza do-
tyczących „transcendentnego charakteru 
osoby ludzkiej”, czyli poszanowania ży-

cia od początku aż do naturalnej śmierci. 
I znowu – nie potrzeba w tym celu pań-
stwowych pieniędzy, to prawda. Jeżeli 
jednak ktoś absolutnie nie widzi korzyści 
np. z powszechnego dostępu do uczelni 
katolickich w Polsce, działalności chary-
tatywnej, opiekuńczej lub zdecydowanej 
obrony praw człowieka, powinien się 
zastanowić, czy jego obraz Kościoła nie 
jest wypaczony. Sądzę, że jako katolicy 
sami jesteśmy tutaj po części winni, po-
nieważ nie potrafimy bronić Kościoła, do 
którego należymy.

Skoro Kościół katolicki w naszym 
kraju w ok. 80 procentach utrzymuje się 
z datków wiernych, śmiem twierdzić, że 
likwidacja Funduszu Kościelnego nie 
przyniesie mu większej szkody. Minister 
Boni szacuje wpływy z części podatku 

w postaci 0,3 procent na 100 mln zł. Nie 
zgadzam się więc jako osoba wierzą-
ca na odprowadzenie części podatku 
na Kościół, ponieważ takie rozwiązanie 
wydaje mi się sztuczne, uciążliwe (kto 
lubi zajmować się PIT-ami?), pozbawio-
ne sensu, a w dodatku podejrzane. Co 
naprawdę stoi za chęcią likwidacji Fun-
duszu? Jak odbije się to na innych Ko-
ściołach i wspólnotach wyznaniowych? 
Oddać Cezarowi, co należy do Cezara, 
a Bogu, co należy do Boga, oznacza 
zwykłą ludzką uczciwość. Tą wartością 
powinni kierować się przede wszystkim 
chrześcijanie (choć nie tylko), ciągle 
większość podatników w naszym kraju.

Mateusz Skiba

Podczas toczącej się aktualnie dysku-
sji na temat relacji Kościoła z Rze-

czypospolitą chciałbym poruszyć kwestię 
jego roli w jednoczącej się Europie.

W dniach 16-18 marca odbył się IX 
Zjazd Gnieźnieński. Pierwszy Zjazd miał 
miejsce w roku 1000, kiedy to do grobu 
św. Wojciecha przybył cesarz Otton III. 
Cesarz nałożył wówczas diadem na gło-
wę Bolesława Chrobrego oraz wręczył 
mu kopię włóczni św. Maurycego. Te 
symboliczne wydarzenia traktowane są 
jako znak włączenia Polski do kręgów 
krajów europejskich i wyznaczają po-
czątek suwerenności państwa Polskie-
go. Warto również zaznaczyć, iż zjazd 
ten miał charakter synodu kościelnego, 
podczas którego utworzono Metropolię 
w Gnieźnie (pierwszą w Polsce metropo-
lię podległej bezpośrednio papieżowi).

Przeszło tysiąc lat później, z inicja-
tywy metropolity gnieźnieńskiego abpa 
Henryka Muszyńskiego, powrócono do 
idei I Zjazdu Gnieźnieńskiego. Obecnie 
spotkania te mają jednak inny charakter, 
a ich tematyka dotyczy Europy i roli chrze-
ścijan w społeczeństwie europejskim. 
Warto również podkreślić ekumeniczny 
charakter tego wydarzenia, w którym 
uczestniczą przedstawiciele wielu religii 
chrześcijańskich oraz islamu i judaizmu. 

Tegoroczny, IX Zjazd Gnieźnieński 
odbył się pod hasłem „Europa obywatel-
ska. Rola i miejsce chrześcijan”. W trak-
cie tego spotkania było wiele paneli, do-
tyczących między innymi: roli katolickich 

organizacji pozarządowych w Polsce, 
chrześcijańskiej opinii publicznej w UE, 
pamięci polsko-niemieckiej, ale również 
dotyczących potencjału obywatelskiego 
polskich parafii. Zjazd co roku gromadzi 
wiele ważnych osób, w tym roku byli to 
między innymi: prezydent Bronisław Ko-
morowski (wygłosił wykład inauguracyj-
ny), Prymas Polski abp Józef Kowalczyk, 
naczelny rabin Polski Michael Schudrich 
oraz wielu naukowców i działaczy spo-
łecznych. 

Poniżej chciałbym najpierw przywo-
łać słowa czeskiego księdza profesora 
Tomáša Halíka, a następnie fragment 
przesłania końcowego tegorocznego 
Zjazdu (które było tworzone pod koniec 
spotkania przy udziale jego uczestników). 
Są one moim zdaniem jednymi z najważ-
niejszymi wypowiedziami dotyczącymi 
obecnej Europy.

O problemach istnienia europejskiego 
demos mówił ks. Tomáš Halík: 
W poprzednich latach wielokrotnie kryty-
kowałem hasło ulubione w wielu kręgach 
katolickich: „dać Europie duszę”. Rozu-
miem, że było wypowiadane w dobrej 
wierze. Ale takie sformułowanie wydawa-
ło mi się jednak obraźliwe dla całego bo-
gactwa europejskiej kultury (czyż Europa 
jest bez ducha?), jak również naiwne 
i aroganckie (kto ma możliwość i prawo 
„dawać duszę”?). Kto mówi „duszę”, a ma 
na myśli ideologię – czyli religię zamie-
nioną w polityczną ideologię – proponu-
je kamień zamiast chleba. I w końcu nie 

dziwię się reakcji europejskich liberałów 
na wysiłki konserwatywnych chrześcijan, 
inspirowanych w sposób oczywisty ame-
rykańską Religious Right, starających się 
ogłosić „kulturową walkę” przeciwko eu-
ropejskiemu liberalizmowi i stawiać Unii 
Europejskiej za wzór ideał „chrześcijań-
skiej Europy”, wytworzony przez nostal-
giczny sen późnego romantyzmu. Tędy 
naprawdę droga nie prowadzi. Kościół 
był zawsze globalnym graczem w euro-
pejskiej przestrzeni, ale dziś nie można 
już nie dostrzegać rzeczywistości, że tu-
taj Kościół już nie jest graczem ani jedy-
nym, ani najsilniejszym. Potrzeba pokory 
i odwagi prowadzącej ku prawdzie. 

Wystrzegajmy się mesjanizmu, który 
by chciał – skądś z góry – „dawać Euro-
pie dusze”. W miejsce tego zapropono-
wałbym fundamentalną myśl, mojego na-
uczyciela Jana Patočki, że sens Europy 
jest w trosce o duszę. 

O niepokojach dotyczących zjedno-
czonej Europy możemy natomiast prze-
czytać w fragmencie przesłania końco-
wego IX Zjazdu Gnieźnieńskiego:
[…] Niepokoimy się o przyszłość Europy. 
Proces integracji europejskiej niebez-
piecznie odrywa się od obywateli, których 
dobru ma służyć. Obywatele natomiast 
coraz słabiej utożsamiają się z biurokra-
tycznymi strukturami swoich państw i Unii 
Europejskiej. Martwią nas narastające 
tendencje do czynienia nieładu moral-
nego normą współczesnego społeczeń-
stwa. Niepokój budzi rosnące u wielu 

IX Zjazd Gnieźnieński Przykład działalności Kościoła 
katolickiego w Polsce
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Europejczyków poczucie marginalizacji.
Apelujemy do przywódców politycz-

nych, aby zwłaszcza w czasach kryzysu 
wsłuchiwali się w potrzeby i głosy oby-
wateli. Oczekujemy, że ci, którzy kierują 
narodami, staną na wysokości zadania 
oraz że sami będą dla obywateli przykła-
dem cnót, które chcieliby propagować. 
Europa pogrążona w kryzysie potrzebuje 
dziś prawdziwych mężów stanu, potra-
fiących wznieść się ponad perspektywę 
zbliżającej się kolejnej kampanii wybor-
czej. Zachęcamy do odrzucenia ekspe-
rymentów w sferze wartości i do większej 
troski o najbardziej potrzebujących. 

Chciałbym, aby takie przykłady dzia-
łań Kościoła katolickiego w Polsce jak 

Zjazd Gnieźnieński wskazywały w jak 
sposób Kościół może wpływać na rze-
czywistość, w której żyjemy. Oddziały-
wać w taki sposób żeby jego działalność 
nie kojarzyła się nam wyłącznie ze skraj-
nościami charakterystycznymi tylko dla 
pewnej części Kościoła katolickiego.

Wspólnota, jaką jest Kościół (na 
szczęście) nigdy nie była monolitem. 
Wyrazem krytycznego podejścia do 
części współbraci w wierze były słowa, 
które zostały wypowiedziane w trakcie 
Zjazdu przez o. Ludwika Wiśniewskiego: 
Wychowanie do społeczeństwa obywa-
telskiego dokonuje się tylko tam, gdzie 
jest szacunek dla drugiego człowieka. 
Tymczasem we współczesnym Kościele 

polskim mamy mnóstwo harcowników, 
którzy powołując się na Ewangelię, har-
cują i atakują ludzi o odmiennych poglą-
dach. Chciałbym, aby Czytelnik pamiętał 
również o zróżnicowaniu wspólnoty kato-
lickiej w Polsce podczas wyrażania wła-
snej opinii o Kościele. Gdyż istnieje wiele 
kwestii działalności, czy to samego Ko-
ścioła, czy wiernych, których nie znamy 
– a powinniśmy, jeśli chcemy obiektyw-
nie budować własne zdanie o roli wiary 
i Kościoła w państwie. 

Witold Kunicki-Goldfinger

23 marca 2012 roku w Warszawie w Akademii Leona Koź-
mińskiego odbyło się forum ekonomiczne „Go!spodarka”. 
Dzięki internetowemu „telemostowi” aktywny udział w wy-
darzeniu umożliwiono także słuchaczom z 5 innych uni-
wersytetów z całej Polski. Przedstawiamy krótką relację 
z pierwszej części konferencji, w której swoje wystąpienia 
prezentowali Ewa Synowiec, dyrektor Przedstawicielstwa 
Komisji Europejskiej w Polsce, oraz były przewodniczący 
Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek.

Goście inaugurujący spotkanie zgodzili się co do tego, że 
obecny kryzys to nie tylko dowód załamania się struktury 

finansów państw europejskich, ale również głębokiego kryzy-
su w społeczeństwie. Jerzy Buzek podkreślał: to nie jest tylko 
kryzys ekonomiczny, to kryzys wartości i pewnego etosu. Ewa 
Synowiec zauważyła zaś, że kryzys gospodarczy to przede 
wszystkim kryzys zaufania, bo ludzie przestali wierzyć, że in-
tegracja to sposób na problemy (…). Wychodząc od analizy 
etymologii greckiego słowa „krisis”  dyrektor Przedstawiciel-
stwa KE w Polsce podkreślała, że kryzys to również moment 
„przesilenia”, okazja do zmagań i walki, a obecne doświadcze-
nia mogą nas wiele nauczyć, jeśli potraktujemy ten okres jako 
„punkt zwrotny”.

Konferencja okazała się dobrą okazją do podsumowania 
wiedzy o przyczynach gospodarczego załamania. Jak pod-
kreślał prof. Jerzy Buzek, można ich wyróżnić bardzo wiele, 
jednak my – jako Europejczycy, powinniśmy winić się przede 
wszystkim za trzy spośród nich.

Po pierwsze, za niedotrzymywanie umów i brak sankcji 
w wypadku ich nieprzestrzegania. Jako przykład takiej sytuacji, 
były premier przywołał rok 2005, w którym Francja i Niemcy 
poważnie naruszyły Pakt Stabilności i Wzrostu nie ponosząc 
żadnych konsekwencji. Ten problem zdaniem Jerzego Buzka 
powinno udać się rozwiązać poprzez regulacje nowego paktu 
fiskalnego, który za złamanie ustalonych postanowień przewi-
duje znaczące, dokładnie określone sankcje. Potrzeba jednak 
woli politycznej i odpowiedzialności, aby także te przepisy nie 
pozostały wyłącznie na papierze.

 Jako dwie nie mniej ważne przyczyny kryzysu Jerzy Buzek 
wymienił nadmierną wiarę Europejczyków w informacje agencji 

ratingowych i niezawodność rynku oraz niepełne wykorzysta-
nie potencjału kobiet i osób młodych na rynku pracy. Ten ostat-
ni przykład posłużył byłemu przewodniczącemu PE za punkt 
wyjścia do rozważań na temat przyszłości UE i koniecznych 
reform. Zdaniem Jerzego Buzka receptą na ratowanie gospo-
darki powinien być dalszy rozwój wspólnego rynku (który jest 
w stanie najlepiej ożywić unijną gospodarkę), wypełnianie Stra-
tegii 2020 i długoterminowe reformy m.in. na rynku zatrudnie-
nia.

Podczas forum padły także niezwykle ciekawe pytania od 
uczestników. Głównie oscylowały one wokół przyszłości mło-
dych ludzi – perspektyw zatrudnienia, szans na rozwój zawo-
dowy i godną emeryturę oraz wokół kwestii rozwoju polityki 
regionalnej.

Niektóre dyplomatyczne wypowiedzi profesora Jerzego 
Buzka zapewne nie zaspokoiły oczekiwań uczestników konfe-
rencji, jednak dało się w nich zauważyć bardzo profesjonalne 
i merytoryczne podejście. Prof. Buzek w praktycznie każdej 
odpowiedzi odsyłał do konkretnych programów unijnych regu-
lujących daną kwestię – jak jednak sam z żalem zauważył – 
wiedza o tym, jakie rozwiązania przyjmowane są w Brukseli, 
w krajach członkowskich jest bardzo znikoma. Także polskie 
media zdecydowanie chętniej przekazują informacje dotyczące 
krajowych kłótni politycznych i afer obyczajowych niż wiadomo-
ści o unijnych programach aktywizacji zawodowej młodzieży.

Podsumowując swoją wypowiedź premier Jerzy Buzek na-
wiązał do doświadczeń Europy Środkowo-Wschodniej. Pod-
kreślał, że trudne reformy lat 90. to wiedza, którą powinniśmy 
dzielić się teraz z krajami zmuszonymi przez kryzys do podej-
mowania znaczących wyrzeczeń: Irlandią, Grecją, Hiszpanią 
i Włochami.

Zdaniem byłego przewodniczącego PE, w kryzysie po-
czuliśmy się Europejczykami, ponieważ zauważyliśmy, że na 
współczesne problemy musimy reagować wspólnie. Należy 
pójść za tą refleksją, ponieważ dzisiaj Europa będzie się liczyła 
tylko o tyle, o ile będzie zjednoczona.

Martyna Kurkowska
Adam Leśniewicz 

Czyli prof. Jerzy Buzek o europejskim 
kryzysieForum Go!spodarka
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W ramach Dnia Europy corocznie 
Stary Kontynent świętuje panują-

cy na nim pokój i jedność. Większość 
państw członkowskich obchodzi to 
święto 9 maja, upamiętniając ten dzień 
w 1950 roku, kiedy to Robert Schuman 
wystąpił w Paryżu z propozycją zainspi-
rowaną przez Jeana Monneta, aby roz-
począć w powojennej Europie integra-
cję. Kraje spoza Unii również mają swój 
dzień, a właściwie Dzień Rady Europy 
– 5 maja. Dlatego 9 maja czasami, dla 
odróżnienia od Dnia Rady Europy, jest 
nazywany Dniem Unii Europejskiej.

W 1985 roku Rada Europejska pod-
czas szczytu w Milanie podjęła decyzję 
o zorganizowaniu w następnym roku 
pierwszych obchodów rocznicy prezen-
tacji Planu Schumana. Od tego cza-
su Dzień Europy stopniowo stawał się 
okazją do zaznaczenia przywiązania do 
wartości europejskich dla europejskich 
obywateli. Aktualnie 9 maja jest sym-
bolem Unii tak samo jak jej flaga, hymn 
i motto. Tego dnia zarówno w państwach 
członkowskich Unii, w państwach kandy-
dujących, jak i państwach spoza Euro-
py, organizowane są różne konferencje 
przybliżające społeczeństwu tematykę 
europejską oraz inne bardziej swobod-
ne uroczystości – parady, koncerty czy 
konkursy. Często są to festyny, które 
gromadzą obywateli z różnych krajów 
i regionów. Jest to najbardziej skutecz-
ny sposób, aby ludzie z różnych części 
świata zrozumieli siebie nawzajem oraz 
dzielące ich różnice.

Jak i gdzie się świętuje? W Brukse-
li, zwanej stolicą Unii, różne budynki UE 
otwierają rok rocznie swoje podwoje dla 
publiczności. Instytucje unijne zawsze 
przygotowują coś zarówno dla młod-
szych – np. gry, zabawy, eksperymenty; 
jak i dla dorosłych – konferencje, debaty, 
symulacje obrad instytucji. 

Każde państwo ma swój własny spo-
sób na Dzień Europy: Austria organizuje 
konferencje dla studentów, w Czechach 

na jednym z praskich placów stawiany 
jest namiot, gdzie odbywają się spo-
tkania uczniów z politykami, we Francji 
mają miejsce specjalne wyścigi konne, 
koncerty chórów śpiewających „Odę do 
radości”, a Wieża Eiffela świeci w ko-
lorach unijnej flagi. Co ciekawe, Dzień 
Europy został ogłoszony świętem naro-
dowym w Kosowie, obchodzony jest też 
w Stanach Zjednoczonych. Europejski 
tydzień w USA obejmuje m.in. wykłady, 
seminaria i warsztaty dotyczące zagad-
nień związanych z integracją europejską 
oraz projekcje filmowe, koncerty i impre-
zy kulturalne powiązane z Unią Europej-
ską i jej państwami członkowskimi.

W Niemczech wydarzenia związa-
ne z 9. maja są silnie zdecentralizowa-
ne. Każdy kraj związkowy podchodzi do 
tego święta trochę inaczej. Oczywiście 
– w Berlinie, stolicy, świętuje się najin-
tensywniej. Oryginalnym pomysłem ze-
szłorocznym było uruchomienie w jed-
nym z autobusów komunikacji miejskiej 
punktu informacyjnego na temat Unii Eu-
ropejskiej. Jednak większość wydarzeń 
typu wystawy kulinarne, koncerty, semi-
naria, jest organizowana przez szkoły 
i landy. Wśród Niemców świadomość, 
że jest to świętowanie tygodnia europej-
skiego, trochę umyka, ale jest to dobry 
i pożyteczny sposób przekazywania wie-
dzy o UE – komentuje dr Weronika Prie-
smeyer-Tkocz z Europejskiej Akademii 
w Berlinie.

Jednak należy przyznać, że w święto-
waniu Dnia Europy to właśnie my, Polacy, 
jesteśmy mistrzami. (Nawet na angiel-
skojęzycznej Wikipedii przy Dniu Euro-
py widnieje zdjęcie z polskiej Parady!) 
W tym roku już po raz 13. w Warszawie 
odbędzie się jedyna na świecie tak pełna 
niespodzianek, koloru i spontaniczności 
Parada Schumana. Co roku w tym wy-
jątkowym wydarzeniu biorą udział setki 
ochotników, reprezentujących organiza-
cje pozarządowe oraz inne organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego, szkolne 

kluby europejskie, grupy polityków, par-
lamentarzystów, dziennikarzy, artystów 
i naukowców z różnych regionów – nie 
tylko z Polski, ale też z zagranicy – od 
Lizbony po Zagrzeb. Taneczna Parada 
przechodzi zazwyczaj przez ul. Krakow-
skie Przedmieście i dociera do Miastecz-
ka Europejskiego, w którym można obej-
rzeć stoiska wystawców, gdzie odbywają 
się konkursy, koncerty, animacje i spo-
tkania z ciekawymi ludźmi. 

Nie będzie przesadą stwierdzenie, 
że Polska jest krajem, w którym w naj-
bardziej spektakularny sposób obchodzi 
się Dzień Europy” – potwierdza Anna 
Radwan, Prezes Polskiej Fundacji im. 
Roberta Schumana. – to dzięki Paradzie 
Schumana – barwnej i optymistycznej 
manifestacji różnych środowisk i poko-
leń. To spotkanie ludzi dla których ważne 
są wartości europejskie, to także feno-
men na skalę kraju: nie zdarza się, aby 
na ulice Warszawy wychodzili ludzie „za 
czymś”. Według Anny Radawan Parada 
Schumana, która po raz pierwszy prze-
szła ulicami Warszawy w 2000 roku, była 
sygnałem, że polskie społeczeństwo 
chce realizować marzenie o członko-
stwie w UE. – W kolejnych latach ne-
gocjacji był to wyraźny sygnał wysyłany 
w Europę o naszych aspiracjach euro-
pejskich, podzielanych nie tylko przez 
elity polityczne, ale przede wszystkim 
przez obywateli. I tak pozostało, teraz, 
gdy już jesteśmy członkami Unii. Parada 
jest spotkaniem ludzi, którzy osiem lat po 
akcesji doceniają znaczenie integracji 
dla losów Polski.

Główny organizator Parady – Fun-
dacja Schumana – zaprasza w tym roku 
w sobotę 12 maja w samo południe 
na Plac Zamkowy (pod Kościołem św. 
Anny), a po paradzie do Miasteczka Eu-
ropejskiego na Skwerze Hoovera.

Marzena Skubij

Majowe święto 
Europy

Pierwsze skojarzenia, jakie napływają 
zwykle do głowy, kiedy myśli się o maju, 
to przeważnie długi weekend ze świętami 

narodowymi i wiosna. W tym miesiącu jest 
też jednak obchodzony szczególny dzień, 
a wyjątkowo celebrowany jest w Polsce. 

Dzień Europy świętowany jest 9 maja nie 
tylko w Europie i to w przeróżny sposób.
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O Robercie Schumanie mówi się 
głównie w kontekście Planu Schu-

mana, który de facto jest dziełem jego 
współpracownika Jeana Monneta. Jed-
nak niewiele osób wie, że ten skromny 
polityk jest kandydatem na ołtarze i toczy 
się jego proces beatyfikacyjny. W swojej 
politycznej działalności potrafił łączyć ce-
chy pozornie sprzeczne – wizjonerstwo 
z pragmatyzmem, poczucie misji z od-
powiedzialnością za Europę, otwartość 
z przywiązaniem do wyznawanych war-
tości. Wiele z jego idei również dzisiaj 
zachowuje aktualność. 

Polityk ponad podziałami

Robert Schuman urodził się 29 czerwca 
1886 roku w Clausen w Wielkim Księ-
stwie Luksemburga. Jego matka Eu-
genia była obywatelką Luksemburga, 
ojciec Jean-Pierre Schuman, urodzony 
w Evrange w Lotaryngii, określał siebie 
jako „Lotaryńczyk”. W 1904 roku młody 
Robert Schuman zdał niemiecką matu-
rę w Metz i rozpoczął studia prawnicze 
w Bonn (miał taką możliwość, ponieważ 
po przodkach uzyskał niemieckie oby-
watelstwo). Ostatecznie edukacje aka-
demicką ukończył w 1910 roku w Stras-
burgu, uzyskując tytuł doktora praw. 
W trakcie swoich studiów chętnie anga-
żował się w stowarzyszenia katolickie, 
m.in. Caritas. W 1912 roku założył w Metz 
własną kancelarię. Szybko stał się osobą 
publiczną Po I wojnie światowej Lotaryn-
gia wróciła do Francji, a Schuman został 
wybrany do Rady Miasta Metz. W 1919 

roku został deputowanym we francuskim 
Zgromadzeniu Narodowym, gdzie re-
prezentował interesy swojej małej ojczy-
zny i uczestniczył w pracach Komisji do 
Spraw Alzacji-Lotaryngii. Był członkiem 
wielu partii katolickich, spośród których 
ostatnią była MRP (chrześcijańsko- de-
mokratyczni republikanie). W czasie II 
wojny światowej zostaje w rządzie Pau-
la Reynaud’a Podsekretarzem Stanu do 
Spraw Uchodźców, natomiast po kapitu-
lacji Francji wraca do Lotaryngii, gdzie 
w 1940 zostaje aresztowany i trafia do 
więzienia w Metz. Rok później zostaje in-
ternowany w hotelu „Kohler” w Neustadt, 
skąd ucieka 1 sierpnia i przez Strasburg 
trafia do wolnej strefy Francji, gdzie znaj-
duje schronienie w klasztorach. 

Powojenna działalność polityczna 
Schumana skupia się już w głównej mie-
rze na polityce wewnętrznej i zewnętrz-
nej Francji. W latach 1946-1947 Schu-
man pełni funkcję ministra finansów. 
Później, choć zostaje premierem Fran-
cji tylko na rok, to właśnie dzięki niemu 
Czwarta Republika otrzymuje najwięk-
szą pomoc w ramach Planu Marshalla. 
Schuman jako premier aktywnie działa 
w Organizacji Europejskiej Współpracy 
Gospodarczej oraz uczestniczy w przy-
gotowaniach do utworzenia NATO. We 
wrześniu 1948 roku Robert Schuman 
zostaje ministrem spraw zagranicznych 
i pełni tę funkcję do 1952 roku. W tym 
czasie Schuman współtworzył Radę 
Europy, której luźną współpracę mię-
dzyrządową uważał za wstęp do głęb-
szej integracji politycznej. W jej ramach 

doprowadził do uchwalenia Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka, którą włą-
czono 4 listopada 1950 do statutu Rady 
Europy. 9 maja 1950 roku ogłosił na po-
siedzeniu rządu plan połączenia przemy-
słów węgla i stali Francji oraz Niemiec 
wspólną organizacją, tzw. Plan Schu-
mana. Wraz z Konradem Adenauerem 
i Alcide de Gasperim poparł projekt Eu-
ropejskiej Wspólnoty Politycznej, która 
mieściłaby w sobie zarówno EWWiS jak 
i EWO. W 1955 roku wrócił do rządu jako 
minister sprawiedliwości, a w 1958 roku, 
po powstaniu Europejskiej Wspólnoty 
Gospodarczej, został pierwszym prze-
wodniczącym Zgromadzenia Parlamen-
tarnego EWG i pełnił tę funkcję do 1960 
roku. W 1962 zrezygnował z politycznej 
działalności (cierpiał na niedokrwienie 
mózgu). Niemal do końca swojego życia 
poświęcił się pisaniu przesłania do Euro-
pejczyków, które zawarł w swojej jedynej 
książce „Dla Europy”. Zmarł 4 września 
1963 roku w swojej posiadłości w Scy-
Chazelle niedaleko Metz i tam został po-
chowany.

Wizjoner

Robert Schuman osiągnął wiele jako 
polityk, wierząc jednocześnie w zjedno-
czenie kontynentu, co w jego czasach 
wydawało się trudne do wyobrażenia. 
Mimo wyraźnych federacyjnych poglą-
dów na integrację europejską, nie lek-
ceważył siły poczucia tożsamości naro-
dowej i wyrażał szacunek wobec postaw 
patriotycznych. W książce „Dla Europy” 

Schuman – błogosławiony Ojciec Europy?

9 maja jak co roku Święto 
Europy, 12 maja zaś kolej-
na, dziewiętnasta już Para-
da Schumana. Jedyna taka 
parada na świecie! Szcze-
gólnie w kraju, gdzie osoba 
patrona nie jest dobrze zna-
na i nigdy nie gościła. Czy 
niemal pięćdziesiąt lat po 
śmierci Roberta Schumana 
jego postać może jeszcze 
inspirować? Schuman, Adenauer i de Gasperi z powodu wyznania złośliwie okre-

ślani byli przez lewicę jako Vaticform, przeciwieństwo sowieckiego 
Kominformu.
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pisze: Nie jesteśmy i nigdy nie będzie-
my krytykami ojczyzny, zapominający-
mi o obowiązkach, jakie względem niej 
posiadamy. Lecz ponad każdą ojczyzną 
coraz wyraźniej uznajemy istnienie do-
bra ogółu, przewyższającego interes na-
rodowy, tego wspólnego dobra, w którym 
łączą się i mieszają jednostkowe interesy 
naszych krajów. Ojciec integracji euro-
pejskiej często podkreślał swoją miłość 
di Francji, ale również przywiązanie do 
rodzimej Lotaryngii, co nie przeszkadza-
ło mu działać także dla Europy. Można 
się zastanowić, jaką polityczną funkcję 
mógłby sprawować dzisiaj. Jako prze-
wodniczący Rady Europejskiej dusiłby 
się w swoich ograniczonych, głównie re-
prezentacyjnych kompetencjach. Szefo-
wanie unijnej dyplomacji rodziłoby wiele 
frustracji z racji odmiennych interesów 
narodowych. Czy w Unii złożonej nie 
z sześciu członków, a dwudziestu sied-
miu, potrafiłby osiągnąć konsensus?

Otrzymując od matki głęboko reli-
gijne wychowanie, Schuman w swojej 
politycznej działalności często kiero-
wał się uniwersalnymi chrześcijańskimi 
wartościami. Był zdania, że demokracja 
wiele zawdzięcza chrześcijaństwu: De-
mokracja zawdzięcza swoje istnienie 
chrześcijaństwu. Narodziła się wówczas, 
gdy człowiek został wezwany do zreali-
zowania w swoim życiu doczesnym za-
sady godności osoby ludzkiej, w ramach 
wolności osobistej, poszanowania praw 
każdego i przez praktykowanie wobec 
wszystkich bratniej miłości [...] Demo-
kracja jest zatem związana z chrześci-
jaństwem doktrynalnie i chronologicznie. 
Wydaje się, że podobna opinia wyrażona 
w dzisiejszych czasach spotkałaby się 
z głosami krytyki, a co najmniej niezro-

zumienia. Panuje przekonanie, że sfera 
państwowa i życie religijne powinny być 
oddzielone i nie oddziaływać na siebie 
w żaden sposób. Pojawia się też inne 
pytanie – czy polityk w ogóle może zo-
stać świętym? Jako francuski premier 
i minister spraw zagranicznych nigdy nie 
działał na szkodę swojego kraju, jedno-
cześnie będąc przymuszany przez USA 
i Wielką Brytanię do przyjęcia koncylia-
cyjnej postawy wobec RFN, która potrze-
bowała do odbudowy swojej gospodarki 
francuskiej stali.

Ojciec Europy

Europa po II wojnie światowej nie tyl-
ko została materialnie zniszczona, ale 
utraciła również polityczne znaczenie 
na świecie. W dodatku znalazła się po-
między dwoma czołowymi mocarstwami 
– USA i ZSRR. Robert Schuman wierzył 
jednak, że Stary Kontynent może odzy-
skać swoją godność, bazując na pokoju, 
solidarności i wspólnocie. Tak naprawdę 
jednak pracowitość, otwartość, szacunek 
wobec przeciwnika i jednocześnie kon-
sekwencja w prezentowaniu poglądów 
powinny być cechami każdego polity-
ka. W kościele katolickim uznaje się, że 
święty to ktoś, kto prowadził życie zgod-
ne z przykazaniami i nauką Kościoła. Po 
śmierci osoby żyjącej w opinii świętości 
ludzie odwiedzają jej grób, modlą się 
o wyniesienie na ołtarze. Konrad Ade-
nauer mówił wprost, że miał do czynienia 
ze świętym człowiekiem. Do beatyfikacji 
danej osoby wymagane jest jednak udo-
wodnienie cudu za jej pośrednictwem (do 
kanonizacji, czyli uznania za świętego, 
kolejny cud już po beatyfikacji). W przy-
padku Roberta Schumana przygotowy-

wane jest obecnie positio, tzn. obszerne 
opracowanie o jego życiu i cnotach. Jest 
to już rzymska część procesu beatyfika-
cyjnego, gdyż w 2006 roku Kongregacja 
Spraw Kanonizacyjnych zatwierdziła 
dekret o ważności etapu diecezjalnego. 
Do błogosławionego Roberta Schumana 
będzie można się modlić w kościele lo-
kalnym, czyli na określonym terytorium. 
Wyniesienie na ołtarze będzie również 
świadczyć o tym, że życie Schumana jest 
dobrym przykładem do naśladowania, 
dlatego zapewne wzrośnie jego „popu-
larność” wśród wierzących. Oczywiście 
również dla niewierzących francuski mąż 
stanu może być przykładem do naślado-
wania. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy Europa 
w obliczu pojawiania się nowych potęg 
na arenie światowej powoli traci na zna-
czeniu. W takich chwilach szczególnie 
potrzeba politycznych liderów „na miarę 
czasów”. Często za ostatniego takiego 
przywódcę uważa się Jacquesa Delor-
sa, który trzecią kadencję na stanowisku 
szefa Komisji zakończył w 1994 roku. 

Poznać jedni drugich, takich, jakimi 
jesteśmy, z naszymi zaletami i naszy-
mi wadami, naszym pokrewieństwem 
i naszymi rozbieżnościami, naszymi 
przesądami i naszymi zwyczajami, jest 
pierwszym warunkiem jakiegokolwiek 
zbliżenia – dobrze, że słowa Roberta 
Schumana można przynajmniej odnieść 
do uczestników imprez z okazji Dnia Eu-
ropy.

Mateusz  Skiba

Przy pisaniu tekstu korzystałem z książki 
„Dla Europy” Roberta Schumana (wyd. 
Znak 2009) oraz Polskiego Kalendarza 
Europejskiego nr 119/2008.
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Jako Europejczycy zamieszkujemy 
kontynent najdłużej znający demokra-
cję, dzięki czemu z wyborami żyjemy 
za pan brat. Co chwilę słyszymy, że 
tu odbywają się prezydenckie, tam 
parlamentarne. I tyle. Najpierw infor-
macja przed, następnie komentarz po. 
Co takiego dzieje się więc we Francji 
przed tegorocznymi wyborami prezy-
denckimi, że tak dużo słyszymy o nich 
tu, w Polsce, mimo gorącej atmosfery 
związanej z kontrowersyjnymi pomy-
słami naszego własnego rządu?

Tegoroczne wybory prezydenckie we 
Francji odbędą się w niedzielę 22 

kwietnia. Jeżeli dojdzie do drugiej tury, na 
co wskazują wszelkie sondaże, to będzie 
ona miała miejsce dwa tygodnie póź-
niej, 6 maja. Mimo że odpowiednią ilość 
podpisów poparcia – co najmniej pięciu-
set osób demokratycznie wybranych na 
stanowisko w jakiejś instytucji publicznej 
– zebrało 10 kandydatów, uwagę wszyst-
kich skupiają dwaj z nich: dotychczaso-
wy prezydent Nicolas Sarkozy z Unii na 
rzecz Ruchu Ludowego i przedstawiciel 
Partii Socjalistycznej François Hollande. 

Sondaże mówią o mniej więcej takim 
samym poparciu (po ok. 30% w pierw-
szej turze) dla aktualnego prezydenta 
jak i dla jego największego przeciwnika. 
Wygląda więc na to, że Nicolas Sarko-
zy podczas sprawowania swojej 5-letniej 
kadencji nie do końca sprostał oczekiwa-
niom społeczeństwa. Najłatwiej tłuma-
czyć to kryzysem, który według niektó-
rych przeszkodził Sarkozy’emu spełnić 
niezbyt realistyczne obietnice przedwy-
borcze, tj. poprawić warunki życia Fran-
cuzów. Ale nikt nie może mieć pewności, 
czy polityk tak indywidualistyczny, bez-
podstawnie porównujący się do Johna 
Kennedy’ego, miałby wystarczającą mo-
tywację i siłę, żeby wprowadzić niezbęd-
ne reformy. Tymczasem Sarkozy może 
ewentualnie pochwalić się wyłącznie 
mocną pozycją Francji w kształtowaniu 
polityki europejskiej,co zresztą skrupulat-
nie wykorzystuje. Temu argumentowi nie 
sposób zaprzeczyć - w sprawie kryzysu 
strefy euro francuski prezydent stworzył 
wraz z kanclerz Niemiec Angelą Merkel 
nierozłączną parę zarządzającą wspól-
ną walutą, potocznie zwaną „Merkozy”. 
Chociaż i tu niektórzy mają wątpliwości, 
czy Sarkozy ma w tym duecie cokolwiek 
do powiedzenia. Jednak, co w tym kon-
tekście ciekawe, Merkel ogłosiła swoje 

oficjalne poparcie dla dotychczasowego 
prezydenta. Stanowi to pewien prece-
dens w stosunkach międzynarodowych. 
Tak czy inaczej, Francuzów średnio to 
obchodzi. Uważają, że kanclerz Niemiec 
powinna zająć się sprawami swojej fe-
deracji, a Sarkozy powinien przedstawić 
program dla kraju, nie zagranicy.

W tym kontekście, warto się zasta-
nowić, czy François Hollande przygo-
tował tak dobry program, czy po prostu 
jest jedynym możliwym wyborem poza 
Sarkozym, którego sposób zarządzania 
państwem powoli nudzi społeczeństwo. 
Jeśli Hollande chce uosabiać zmianę, 
to dziwi fakt, że wcale nie czuć przy nim 
powiewu nowości. Właściwie jest odwrot-
nie, w czasie kampanii często odwołuje 
się do François Mitterranda, prezydenta 
Francji z lat 1981-1995, który wprowa-
dzał stopniowe i dobrze przemyślane 
zmiany. Obierając tę statyczną pozycję 
rozważnego kandydata, Hollande ma 
nadzieję, że unaoczni Francuzom nieod-
powiedzialność prawicy. Rezultatem tej 
spokojnej pozy jest fakt, że nawet bar-
dziej kontrowersyjne propozycje socjali-
stów wydają się być dość nieśmiałe. Ja-
kie Hollande przygotował konkrety? Na 
przykład stworzenie 60 tysięcy nowych 
miejsc pracy dla nauczycieli (Francja 
jest na szarym końcu w rankingu krajów 
OECD jeśli chodzi o liczbę nauczycie-
li przypadającą na liczbę uczniów – na 
100 uczniów przypada obecnie średnio 6 
nauczycieli). Kolejny pomysł socjalistów 
to wprowadzenie nowego podatku do-
chodowego w wysokości 75% dla osób 
zarabiających ponad milion euro rocznie. 
Jednak nie jest to idea aż tak rewolucyj-
na, ponieważ tak wysoki podatek miałby 
dotyczyć tylko tej części dochodu prze-
kraczającej milion. Kolejne propozycje to 
np. zmniejszenie udziału elektrowni ato-
mowych w strukturze produkcji energii 
i zagwarantowanie prawa do małżeństw 
i adopcji dla par jednopłciowych. 

Programy dwóch głównych prze-
ciwników różnią się przede wszystkim 
w trzech istotnych i jednocześnie proble-
matycznych aspektach. Pierwszy z nich 
to szeroko dyskutowana po marcowych 
wydarzeniach w Tuluzie polityka imi-
gracyjna. Nicolas Sarkozy proponuje 
wzmocnić scentralizowaną kontrolę imi-
gracji (liczbę legalnych imigrantów usta-
lałby prezydent), podczas gdy François 
Hollande proponuje więcej przejrzysto-
ści – coroczną debatę w parlamencie 
nad liczbą legalnych imigrantów. Drugi 
ważny punkt to bezrobocie i gospodarka. 
Hollande planuje dofinansować w sekto-
rze publicznym 150 tysięcy miejsc pra-
cy szczególnie w obszarach, gdzie jest 
dużo młodych bezrobotnych, a jedno-
cześnie kontrolować politykę pomocową 

dla biznesu (np. już istniejące ulgi podat-
kowe czy kredyty preferencyjne). Tym-
czasem Sarkozy chciałby kontynuować 
politykę ulg podatkowych i liberalizację 
prawa pracy. Trzeci aspekt to polityka 
europejska. Tu kandydat socjalistów nie 
kryje swojej chęci radykalnych zmian, 
tj. ma w planach renegocjację traktatów 
europejskich. Tymczasem Sarkozy nie 
zrobiłby niczego wbrew Niemcom.

Program programem, ale kto się nie 
zainteresuje, ten nie będzie wiedział. 
Wybór Francuzów w tym roku będzie 
się ograniczał do pytania: „Czy jesteś 
za, czy przeciwko Sarkozy’emu?”. Wiele 
osób twierdzi, że społeczeństwo znajdu-
je się między Stellą a Charybdą (co, na 
marginesie, może być dość znajomym 
stanem dla Polaków). Do tego docho-
dzą w kwietniu ferie wiosenne, podczas 
których młodzi wyborcy na pewno nie 
zostaną w domach, a we Francji nie ma 
możliwości głosowania poza miejscem 
zamieszkania. W związku z tym sondaż 
Francuskiego Instytutu Opinii Publicznej 
(IFOP) z 2 kwietnia przewiduje frekwen-
cję 68%, podczas gdy w wyborach prezy-
denckich w 2007 roku zagłosowało 84% 
uprawnionych. Czy to wszystko nie nasu-
wa na myśl kolejnego w Europie kryzysu 
demokracji? Francuzi obserwują coraz 
brudniejszą politykę i zaczynają się nią 
brzydzić. 

Zapytałam dwóch Francuzów, co 
jest dla nich najbardziej zaskakującego 
w tegorocznej kampanii. Zdziwiłam się, 
kiedy jeden z nich, dotąd zaangażowany 
w politykę, odpowiedział, że ta kampania 
nie jest dla niego wcale interesująca, a to 
w ogóle nie motywuje go do zagłosowa-
nia. Drugi zwrócił uwagę na relatywną 
powagę kampanii – kandydaci używają 
argumentu imigrantów, co tym razem 
wcale nie działa na opinię publiczną. Co 
więcej, tematem kampanii prezydenckiej 
we Francji jest nie tylko przyszłość kra-
ju, ale też Unii Europejskiej. Entuzjazmu 
wśród Francuzów nie widać. Ani lewi-
cowcy nie są przekonani do Hollande’a, 
ani zwolennicy prawicy do Sarkozy’ego. 
Z jaką Francją będziemy w UE koegzy-
stować, czas pokaże. Najprawdopodob-
niej dopiero 6 maja.

Marzena Skubij (współpraca: Maximi-
lien Jougounoux oraz Guénolé Ridoux)

Między młotem a 
kowadłem – 

przedwyborcze nastroje 
we Francji

Kandydaci na prezydenta Francji w 2012 roku:
- Unia na rzecz Ruchu Ludowego: Nicolas 
Sarkozy 
- Partia Socjalistyczna: François Hollande
- Front Narodowy: Marine Le Pen
- Europe Écologie-Les Verts: Eva Joly
- Ruch Demokratyczny: François Bayrou
- Front Lewicy: Jean-Luc Mélenchon
- Powstań Republiko: Nicolas Dupont-Aignan
- Nowa Partia Antykapitalistyczna: Philippe Poutou
- Walka Robotnicza: Nathalie Arthaud
- Solidarité & Progrès: Jacques Cheminade
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Zarys historyczny

Na początku trochę historii. Uganda 
uzyskała niepodległość w 1962 roku 

i już cztery lata później Milton Obote do-
konał zamachu stanu. Był on dyktatorem 
do 1971 roku, kiedy to został obalony 
przez swojego szefa sztabu, Idi Amina. 
Rządy Amina trwały osiem lat, podczas 
których wymordowanych zostało kilka-
set tysięcy ludzi – głównie mieszkańców 
północnej Ugandy, w której dominuje lud 
Acholi. Powodem tej rzezi była silna re-
prezentacja tego plemienia w armii, co 
stanowiło zagrożenie dla dyktatora. Po 
wypowiedzeniu przez Amina wojny Tan-
zanii, został on obalony, a jego miejsce 
zajął ponownie Obote. Do 1986 roku, 
kiedy władzę przejął Yoweri Museveni 
– obecny prezydent Ugandy, kraj był po-
grążony w wojnie domowej. Początkowo  
Museveni był uważany za nadzieję dla 
tego regionu Afryki ze względu na udane 
reformy, które pozwoliły wyjść z zapa-
ści gospodarczej oraz przeprowadzenie 
skutecznej kampanii przeciwko AIDS. 
W 1998 roku prezydent zaangażował 
się jednak w konflikt w Kongo, podczas 
którego zginęło aż 5,4 mln ludzi. Co wię-
cej, dyktator przez lata wspierał Ludową 
Armię Wyzwolenia Sudanu walczącą na 
południu tego kraju. W odwecie, Sudan 
wspierał Armię Bożego Oporu (Lord’s 
Resistence Army- LRA). 

„Kony 2012” a rzeczywistość

Aby zrozumieć na czym polegał konflikt 
w północnej Ugandzie warto wyjaśnić 
czym jest LRA, kim jest Joseph Kony 
oraz jak ma się do rzeczywistości obraz 

tego kraju przedstawiony w filmie propa-
gowanym przez Invisible Children. 

Armia Bożego Oporu  została zawią-
zana w 1987 roku przez lud Acholi jako 
wyraz sprzeciwu wobec wcześniejszych 
masakr dokonywanych na nich przez 
Amina oraz ich późniejszej marginali-
zacji w życiu politycznym kraju. Jest to 
fanatyczna grupa militarna o ideologii 
quasi-chrześcijańskiej odwołującej się 
do mistycyzmu oraz czarów. Na jej czele 
stoi Joseph Kony, uważany przez swo-
ich podwładnych za proroka. Wierzą oni 
głęboko w nieśmiertelność swojego przy-
wódcy twierdząc, iż nie zabije go nawet 
seria strzałów oddana w jego klatkę pier-
siową.

Wbrew temu, co prezentuje film, na 
całym kontynencie afrykańskim często 
dochodzi do wojen z udziałem dzieci (np. 
w Angoli, Sudanie). Wierzą one w to, że 
armia, w której walczą, zagwarantuje im 
bezpieczeństwo oraz pożywienie. Wojny 
dzieci stały się możliwe dzięki skonstru-
owaniu lekkich, niedużych broni krót-
kodystansowych, które bez większych 
problemów mogą być przez nie obsługi-
wane. W związku z tym w Afryce dziecko 
może zostać żołnierzem tak samo jak 
dorosły.

LRA od początku swojej działalności 
porwało co najmniej 30 tysięcy dzieci, 
które były zmuszane do toczenia walk. 
W wyniku działań tej armii śmierć po-
niosły tysiące cywilów. Ze względu na te 
zbrodnie Międzynarodowy Trybunał Kar-
ny w Hadze wydał w 2005 roku nakaz 
aresztowania Kony’ego oraz czterech 
innych dowódców LRA.

Pomiędzy 2006 a 2008 rokiem obo-
wiązywało zawieszenie broni pomiędzy 

armią Kony’ego a rządem Ugandy ze 
względu na toczące się pomiędzy nimi 
rozmowy pokojowe. Kony zadeklarował 
wówczas, iż może dobrowolnie stanąć 
przed MTK. Postawił jednak warunek, 
że MTK powinien równolegle osądzać 
zbrodnie ugandyjskiej armii oraz zanie-
dbania drugiej strony konfliktu (fatalne 
warunki sanitarne w obozach dla Acholi). 
Niestety nie doszło jednak do zawarcia 
ugody. Warunki Kony’ego nie zostały 
przyjęte, a LRA przeniosło się do sąsied-
nich krajów: Demokratycznej Republiki 
Konga, Republiki Środkowej Afryki oraz 
Sudanu Południowego. 

Największe przekłamania

Film „Kony 2012” jest krytykowany za 
upraszczanie oraz ukazywanie przekła-
manego obrazu aktualnej sytuacji panu-
jącej w Ugandzie. Po pierwsze wbrew 
temu, co pokazuje film, LRA nie ma już 
w Ugandzie – armia ta działa w innych 
krajach regionu. 

Po drugie, jest ona jedną z wielu bo-
jówek, które stanowią zagrożenie dla cy-
wilów zamieszkujących ten region Afryki, 
wcale nie najgroźniejszą. W amerykań-
skim „Foreign Affairs” (13.03.2012) moż-
na przeczytać, że od początku marca 
zginęło ponad 30 cywilów we wschodnim 
Kongo. Zostali oni zabici nie przez LRA, 
lecz przez jedną z działających na tym 
terytorium kongijskich bojówek. Szacuje 
się, że dzisiaj LRA liczy sobie zaledwie 
kilkuset żołnierzy. Armia Kony’ego wcale 
nie jest największym problemem dla sta-
bilności w regionie, jest jedynie fragmen-
tem dużej układanki. 

Po trzecie, film pomija także kwestię 
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Joseph Kony już 
niegroźny dla Ugandy

Celem niniejszego artykułu jest opisanie aktualnej sytu-
acji panującej w północnej Ugandzie w kontekście po-

pularnego filmu „Kony 2012” wyreżyserowanego przez 
amerykańską organizację non-profit Invisible Children. 

Nie będę w nim oceniał działalności samej organizacji 
ani wdawał się w polemikę jakie były powody, dla któ-

rych stworzyła ona ten film, gdyż uważam to za mało 
istotne. Niestety należy stwierdzić, iż pomimo silnego 

przekazu emocjonalnego film ten przedstawia fałszywy 
obraz obecnej sytuacji w północnej Ugandzie.
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dyskryminowania przez władze Ugan-
dy ludności zamieszkałej na północy 
kraju, co stało się bezpośrednią przy-
czyną zawiązania zbrojnej opozycji. 
Choć w trakcie konfliktu z LRA zostały 
stworzone obozy ochronne dla ludności 
cywilnej, były one słabo bronione przez 
ugandyjskie wojska. Panowały w nich 
fatalne warunki sanitarne. Co więcej, 
armia Ugandy w tamtym czasie także 
dopuszczała się okrucieństw i gwałtów. 
Tymczasem z „Kony 2012” nie dowiemy 
się niczego o wykroczeniach ugandyj-
skich żołnierzy – po obejrzeniu tego filmu 
mamy wrażenie, że wojska rządowe to ci 
„dobrzy”, którzy mają obowiązek schwy-
tać tego „złego”. W takiej sytuacji ciężko 
nie zarzucać temu filmowi subiektywi-
zmu – pokazuje on bowiem tylko jedną 
stronę bardzo skomplikowanego proble-
mu jednocześnie zupełnie przemilczając 
inne aspekty.

Kto ma położyć kres LRA?

Warto także zastanowić się nad jed-
ną kwestią – skoro Kony’ego nie ma 
już w Ugandzie, to jaki interes w jego 
schwytaniu ma Museveni? W 2010 roku 
prezydent Ugandy zmniejszył o połowę 
liczebność armii, której zadaniem jest 
schwytanie Kony’ego. Ma on bowiem na 
horyzoncie ważniejsze cele polityczne – 
armia tego kraju stanowi trzon sił pokojo-
wych AMISOM stacjonujących w Somalii 
(operacja pokojowa Unii Afrykańskiej 
prowadzona od 2007 roku). Zjednoczo-
ne oddziały (z coraz większym powodze-
niem) walczą tam  z islamskimi ugrupo-
waniami terrorystycznymi powiązanymi 
z Al-Kaidą. Dzięki temu prezydent Muse-
veni zapewnia sobie polityczne poparcie 
USA. Jest mu ono niezwykle potrzebne 
– jego kraj to jednopartyjna dyktatura, 
w którym ostatnio dochodzi do zaostrza-
nia represji policyjnych oraz zastrasza-
nia przeciwników politycznych. Muse-
veni jest bezpośrednio zainteresowany 
tym, żeby USA nie zaczęło potajemnie 
wspierać tamtejszej opozycji.

Zastanawiając się, kto może schwy-
tać Kony’ego, należy wspomnieć o tym, 
iż w październiku 2011 roku Barack Oba-
ma podjął decyzję o wysłaniu 100 żołnie-
rzy do Ugandy. Ich zadanie będzie pole-
gać na wspomaganiu wojsk walczących 
z LRA w regionie, jednak ich pomoc ma 
się wyłącznie ograniczać do doradzania 
– używać siły wolno im tylko w samo-
obronie. W filmie „Kony 2012” to wyda-
rzenie jest przedstawione jako wielki 
sukces Invisible Children. Bardziej praw-
dopodobne wydaje się, że Obama podjął 
taką decyzję nie tylko pod naciskiem tej 
jednej organizacji, lecz wielu innych, któ-
re również nagłaśniały problem koniecz-

ności ochrony praw człowieka w tym 
regionie. Decyzję prezydenta można 
również uzasadniać zbliżającymi się wy-
borami – podjęcie takiej decyzji zostanie 
pozytywnie odebrane przez wyborców, 
a koszt operacji jest niewielki. Wart do-
dania jest fakt, iż USA, które chcą dopro-
wadzić Kony’ego przed Międzynarodowy 
Trybunał Karny, same nie uznają jurys-
dykcji owego Trybunału. Autorzy filmu 
w ogóle nie próbowali w ramach akcji 
Kony 2012 poruszyć tej kwestii. Kładzie 
się to bowiem cieniem na USA – kraju, 
który chce uchodzić w świecie za symbol 
wolności i demokracji.

Zastanawiające jest, że Invisible 
Children tak mocno wspierało pomysł 
wysłania amerykańskich żołnierzy aku-
rat do Ugandy. Tymczasem obecnie 
Joseph Kony stanowi znacznie większy 
problem dla sąsiednich państw. W takiej 
sytuacji bardziej rozsądne wydawałoby 
się stworzenie np. przez ONZ między-
narodowej armii, której zadaniem byłoby 
schwytanie Kony’ego. Dlaczego takiego 
scenariusza pracownicy Invisible Chil-
dren nawet nie próbowali wcielić w ży-
cie? Takie rozwiązanie sprawy byłoby 
zresztą prostsze ze względu na aspekt 
prawno-międzynarodowy. Armia Ugan-
dy, której mają pomagać amerykańscy 
żołnierze, nie zawsze dostaje zgodę na 
przeprowadzanie operacji na terytoriach 
innych państw. Korzystają one ze swoje-
go suwerennego prawa do samostano-
wienia o sobie i ciężko im się dziwić, że 
nie zawsze chcą wpuszczać obcą armię 
na swoje terytorium. Tymczasem mię-
dzynarodowe siły pokojowe, po uzyska-
niu mandatu Rady Bezpieczeństwa ONZ 
oraz po uprzednim udzieleniu zgody na 
ich stacjonowanie przez zainteresowane 
państwa, miałyby duże pole do działania.

„Celebracja  cierpienia”

Moim zdaniem film kompromituje się nie 
tylko spłyceniem tematu, ale także swo-
imi propozycjami odnośnie tego, jak wal-
czyć z Konym. Można się zastanawiać, 
czy zakładanie T-shirtów z napisem 
„Kony” albo wieszanie plakatów z jego 
podobizną w miastach ma jakikolwiek 
sens. W moim odczuciu  traktowanie 
zbrodniarza jak gwiazdy popkultury jest 
nie na miejscu. Właśnie z tego powodu 
całkowicie zgadzam się z mieszkańcami 
Ugandy, którzy poproszeni przez Al-Ja-
zeerę o komentarz do filmu uznali takie 
zachowanie za „celebrację ich cierpie-
nia”. 

Pomimo licznych wad tego filmu uwa-
żam, że  jego wyemitowanie ma także 
swoje zalety – dzięki niemu wielu ludzi 
zainteresuje się sytuacją w tym regionie 
świata, a niektórych skłoni on do bardziej 

wnikliwej analizy. Na fali powstałego 
w wyniku emisji filmu „Kony 2012” po-
wszechnego zainteresowania tematem, 
23 marca 2012 roku Unia Afrykańska 
podjęła decyzję o wysłaniu 5 tys. żołnie-
rzy, których zadaniem będzie schwyta-
nie Kony’ego. Oddziały UA mają ściśle 
współpracować z armiami poszczegól-
nych krajów. 

Można usłyszeć wiele opinii, że celem 
filmu miał być wyłącznie silny przekaz 
emocjonalny, który uruchomi w innych 
ludziach pozytywną energię do działania 
na rzecz „poprawiania świata”. Nie miał 
on natomiast na celu przedstawiać nam 
dokładnego opisu aktualnej sytuacji po-
litycznej. Pomimo że zgadzam się z ta-
kimi opiniami, mój sprzeciw budzi fakt 
upowszechniania i utrwalania w świado-
mości milionów ludzi na całym świecie 
fałszywego obrazu sytuacji w północnej 
Ugandzie, gdzie problem dotyczący po-
rywania dzieci oraz groźby zaatakowa-
nia ludności cywilnej przez Kony’ego jest 
już dawno nieaktualny. Mieszkańcom 
tej części kraju żyje się obecnie lepiej 
niż w czasach konfliktu pomiędzy LRA 
a władzami Ugandy – przede wszystkim 
nie są oni już skazani na przebywanie 
w obozach dla uchodźców. Uważam, że 
można zrobić film, który będzie miał silny 
przekaz emocjonalny, będzie medialny 
i jednocześnie nie będzie zakłamywał 
rzeczywistości. W tym wypadku niestety 
tak się nie stało.

Adam Dorywalski

Invisible Children jest amerykań-
ską organizacją non-profit założoną 
w 2006 roku. Jej szefem jest Ben Kes-
sey, a współzałożycielem oraz reżyse-
rem filmu „Kony 2012” – Jason Rus-
sell. Działa ona na terytorium Ugandy, 
Demokratycznej Republiki Konga 
oraz USA.  Jej celem jest udzielanie 
pomocy humanitarnej oraz rozwojo-
wej tym regionom Ugandy oraz De-
mokratycznej Republiki Konga, w któ-
rych działała bądź nadal jest aktywna 
LRA. Invisible Children tworząc film 
„Kony 2012”  jako swój główny cel 
postawiła sobie doprowadzenie Ko-
ny’ego oraz innych przywódców LRA 
przed Międzynarodowy Trybunał Kar-
ny do końca 2012 roku. Misja Invisible 
Children na terytorium USA sprowa-
dza się do zachęcania amerykańskiej 
młodzieży, aby ta przyjmowała aktyw-
ną postawę wobec procederów łama-
nia praw człowieka na świecie. Więcej 
szczegółów dotyczących tej organiza-
cji można znaleźć na stronie interne-
towej: www.invisiblechildren.com.
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Kryzys na zamku Bellevue?

18 marca Niemieckie Zgromadzenie 
Federalne powołało na stanowisko pre-
zydenta Joachima Gaucka, duchow-
nego luterańskiego i byłego prezesa 
Federalnego Urzędu ds. Akt Stasi. Na 
stanowisku prezydenta Gauck zastą-
pił Christiana Wulffa, który podał się do 
dymisji 17 lutego. Przyczyną rezygna-
cji Wulffa były stawiane mu oskarżenia 
o pobieranie łapówek w trakcie pełnienia 
funkcji premiera Dolnej Saksonii. Jest to 
już druga dymisja prezydenta Niemiec 
w ciągu ostatnich dwóch lat. Poprzedni 
taki przypadek miał miejsce w 2010 roku. 
Ówczesny prezydent Horst Koeler ustą-
pił ze stanowiska po kontrowersyjnej wy-
powiedzi na temat wojskowej interwencji 
Niemiec w Afganistanie i potencjalnego 
użycia sił Budeswehry w celu ochrony 
strategicznych celów gospodarczych 
RFN.

Tak częste zmiany gospodarza Zam-
ku Bellevue to fakt zaskakujący i niepo-
kojący – szczególnie  jeśli weźmiemy 
pod uwagę, że Niemcy są tradycyjnie 
postrzegane jako kraj o jednym z najbar-
dziej stabilnych systemów politycznych 
w Europie. Czy jest to więc objaw głę-
bokiego kryzysu politycznego w Niem-
czech?

Moim zdaniem tak częste dymisje 
są wyłącznie objawem kryzysu samego 
urzędu prezydenta. Niewielu poważnych 
polityków pragnie ubiegać się o to sta-
nowisko. Na prezydencie spoczywa bo-
wiem duża odpowiedzialność, zaś zna-
czenie polityczne samego urzędu jest 
nieduże. To poniekąd tłumaczy, dlaczego 
na to stanowisko wybierani są ludzie sła-
bo znani, o niewielkich aspiracjach poli-
tycznych. Wybór prezydenta często jest 
wynikiem kompromisu niemieckich partii, 
nie zaś  efektem wskazania najlepszego 
z kandydatów. Ostatnim prezydentem, 
który cieszył się autorytetem, był Richard 
von Weizsaecker, który sprawował urząd 
w latach 1984-1994. Od tego momentu 
osoba prezydenta ma coraz mniejsze 
znaczenie i poparcie społeczne.

Gdyby zapytać przeciętnego Ko-
walskiego: „Kto jest prezydentem Nie-
miec?”, Większość obywateli miałaby 
zapewne problem z udzieleniem prawi-
dłowej odpowiedzi. W mediach niepo-

równywalnie częściej niż o niemieckim 
prezydencie mówi się o kanclerz Angeli 
Merkel. Taka sytuacja wynika jednak 
ściśle z Ustawy Zasadniczej Republiki 
Federalnej Niemiec. Z zapisów konsty-
tucji wynika, że kompetencje prezydenta 
w Niemczech są małe, zdecydowanie 
mniejsze niż kompetencje prezydenta 
w Polsce, ograniczają się do roli ściśle 
protokolarnej. Jest to rola wynikająca 
z tradycji państwa – od samego począt-
ku istnienia tego urzędu, czyli czasów 
Republiki Weimarskiej, prezydent pełnił 
przede wszystkim funkcje reprezenta-
cyjne. Dlaczego? Z powodu nieefektyw-
ności urzędu  w czasach III Republiki 
Weimarskiej. Ówczesny prezydent Paul 
von Hindenburg nie wykorzystał swo-
jej silnej pozycji, by załagodzić konflikty 
między partiami politycznymi. W konse-
kwencji do władzy doszedł Adolf Hitler. 
Dlatego już po wojnie tworząc Ustawę 
Zasadniczą Niemiec uznano, że zbyt sil-
na rola prezydenta może przyczynić się 
do obalenia demokracji. Jednocześnie 
stwierdzono, że system mieszany łączą-
cy demokrację bezpośrednią i pośrednią 
będzie najrozsądniejszym wyjściem.

Joachim Gauck, czyli kto?

Gauck wygrał głosowania w Niemieckim 
Zgromadzeniu Federalnym niespotykaną 
do tej pory większością głosów. Otrzymał 
poparcie 991 z 1232 elektorów.  Można 
więc uznać, że jego wyjściowa pozycja 
jest o wiele mocniejsza niż poprzednich 
prezydentów RFN. 72-letni Gauck cieszy 
się dodatkowo ogromnym autorytetem 
wśród społeczeństwa niemieckiego. Ten 
szczególny szacunek zyskał podczas 
pełnienia w latach 1990-2000 funkcji pre-
zesa Federalnego Urzędu ds. Akt Stasi. 
Zasłynął wtedy bezkompromisowym 
rozliczaniem zbrodni komunistycznych 
i wytrwałością w ściganiu ludzi za nie od-
powiedzialnych.

Dowodem poparcia społecznego 
może być fakt, że kandydaturę Gaucka 
na prezydenta masowo poparli niemiec-
cy internauci. W okresie poprzedzającym 
głosowanie fora internetowe zawrzały. 
Utworzono kilkanaście stron pod hasłem 
„Joahim Gauck na prezydenta federal-
nego”, które zdobyły swoich fanów na 
portalach społecznościowych m.in. na 

Facebooku. Internauci włączali się czyn-
nie w zbieranie podpisów pod petycją 
do Bundestagu w sprawie poparcia dla 
kandydatury Gaucka oraz w inicjowanie 
manifestacji na rzecz kandydata. Biorąc 
pod uwagę, że prezydent Niemiec nie 
jest wybierany przez obywateli oraz fakt, 
że nie pełni on żadnej poważniejszej roli 
politycznej, taka skala poparcia dla kan-
dydata na prezydenta jest imponująca. 

Joachim Gauck vs.  Angela Merkel

Czy autorytet, jakim cieszy się Gauck, 
może zagrozić pozycji kanclerz Angeli 
Merkel? Uważam, że jest to scenariusz, 
którego nie można od razu odrzucić. 
Trzeba wziąć pod uwagę, że po rezy-
gnacji Wulffa z urzędu, pani kanclerz nie 
od razu popierała kandydaturę Gauc-
ka. Możliwość sprawowania przez nie-
go urzędu prezydenta była brana pod 
uwagę już w poprzednich wyborach, ale 
zwyciężył wtedy wspierany przez Merkel 
Christian Wulff. W kolejnych wyborach 
Merkel poparła kandydaturę Gaucka 
w ostatnim momencie, gdy było wiado-
me, że uzyska on poparcie SPD, Zie-
lonych, FDP i CSU. Czas pokaże, czy 
obecny prezydent będzie stał w cieniu 
Angeli Merkel, czy raczej będzie bronić 
swojej niezależności.

Choć Gauck ma pełne społeczne 
i polityczne poparcie do podejmowania 
samodzielnych działań, to z przyczyn 
konstytucyjno-ustrojowych pełnienie wio-
dącej roli w polityce niemieckiej wydaje 
się nierealne. Prezydent do każdej decy-
zji potrzebuje kontrasygnaty odpowied-
niego ministra lub kanclerza. Jego rola 
wzrasta wyłącznie w trakcie „kryzysów 
gabinetowych”, gdy zwycięska partia nie 

Rola prezydenta w Niemczech. 
Czy Joachim Gauck zmieni 

znaczenie tego urzędu?
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ma większości w Bundesracie (w takiej 
sytuacji prezydent może samodzielnie 
desygnować kandydata na kanclerza).

Pozostaje zastanowić się jeszcze 
nad jedną kwestią. Czy zmiana na stano-
wisku prezydenta jest w stanie zachwiać 
pozycję, Angeli Merkel w CDU? Merkel 
ma prawo obawiać się przede wszyst-
kim większej niezależności prezydenta. 
Jego poprzednicy Wulff i Koeler byli bli-
sko związani z partią CDU, więc kanclerz 
była w stanie w mniejszym lub większym 
stopniu kontrolować ich działania. Nie 
znaczy to bynajmniej, że byli oni cał-
kowicie od niej zależni. Zdarzało im się 
wygłaszać nieprzychylne słowa na te-
mat rządu czy wetować niektóre ustawy. 
Z Gauckiem jest inaczej: jest całkowicie 
bezpartyjny, do tej pory nie był bezpo-
średnio związany z życiem politycznym 
Niemiec. Ciesząc się poparciem aż 
pięciu największych partii politycznych 
w Bundestagu, ma on prawo czuć się ab-
solutnie niezależny od rządu pani Merkel. 
Czy  wykorzysta ten fakt? Z drugiej stro-
ny należy zastanowić się nad tym, jak tak 
częste zmiany na stanowisku prezydenta 
mogą wpłynąć na pozycję Angeli Merkel 
w CDU. Według większości analityków 
status Angeli Merkel w partii jest na tyle 
silny, że kolejna dymisja prezydenta nie 
ma na niego znaczącego wpływu. Wyni-
ka to m.in. z faktu, że za rządów Merkel 
znaczenie Niemiec w Unii Europejskiej 
wzrosło i pozostaje niezachwiane. Polity-
cy CDU tak długo będę obdarzać zaufa-
niem panią kanclerz, dopóki będzie ona 
w stanie zapewnić silną pozycję Niemiec 
na arenie międzynarodowej. Uważam, 

że w dużej mierze miejsce Merkel w par-
tii będzie zależeć od kampanii wyborczej 
przed wyborami w 2013 roku, gdyż bę-
dzie to dogodna sytuacja dla opozycji 
aby powrócić do tematu afer, które były 
przyczyną dymisji prezydentów związa-
nych z partią CDU.

Co o urzędzie prezydenta sądzą 
Niemcy?

Niemcy są społeczeństwem nowocze-
snym, aktywnym i w pełni świadomym 
reguł, którymi rządzi się demokracja. 
Dlatego pragną mieć coraz większy 
wpływ na kształtowanie się systemu po-
litycznego w ich własnym kraju. Wśród 
wielu dyskusji na temat zmian systemo-
wych dużo miejsca zajmuję debata nad 
rolą i funkcją prezydenta. Obywateli łą-
czy niechęć do samego urzędu spowo-
dowana ostatnimi aferami, jednak dzieli 
pomysł co do jego przyszłości. Część 
społeczeństwa postuluje likwidację urzę-
du, druga natomiast proponuje, by pre-
zydent RFN był wybierany bezpośrednio 
przez obywateli. 

Zwolennicy pomysłu likwidacji urzę-
du prezydenta argumentują, że nie speł-
nia on roli, jaka została mu przypisana – 
roli neutralnego organu rozwiązującego 
konflikty na scenie politycznej. Prezydent 
nie angażuję się praktycznie w bieżącą 
politykę, a jego udział w kształtowaniu 
społecznej dyskusji jest niezauważalny. 
Jego kompetencje są tak mało znaczą-
ce, że równie dobrze można by je prze-
kazać innej instytucji. Co więcej, Kance-
laria Prezydenta generuje spore koszty 

(około 30 mln euro rocznie). 
Do głosu dochodzą również obywa-

tele, którzy postulują zmianę sposobu 
wybierania prezydenta. Liczba takich 
osób w Niemczech w ostatnich latach 
sukcesywnie rośnie. Ma to swoje od-
zwierciedlenie w badaniach. Na przykład 
z sondażu przeprowadzonego na zlece-
nie niemieckiej telewizji publicznej ARD 
wynika, że 65% ankietowanych chce, 
by prezydent był wybierany w wyborach 
powszechnych, a tylko 35% by był wy-
bierany tak jak to tej pory przez Zgroma-
dzenie Federalne. Na pewno duży wpływ 
na takie rozłożenie głosów miały dwa 
czynniki. Po pierwsze atmosfera, w jakiej 
odchodził poprzedni prezydent Christian 
Wulff. Początkowa dyskusja na temat 
jego powiązań z ludźmi biznesu przero-
dziła się bowiem w ogólnospołeczną de-
batę na temat ustrojowej roli prezydenta. 
Niewątpliwie jednak większy wpływ na tę 
refleksję miała osoba samego Joachima 
Gaucka. 

Czy to zainteresowanie instytucją 
prezydenta RFN się utrzyma? Czy jego 
rola polityczna się zwiększy? Wiele bę-
dzie zależeć od obecnego mieszkańca 
Zamku Bellevue Joachima Gaucka. Jed-
nak raczej nie powinniśmy się spodzie-
wać zmian konstytucyjnych. Zależą one 
w główniej mierze od Bundestagu i rzą-
du Angeli Merkel, gdyż tylko te instytucje 
mogą dokonać zmian w ustawie zasad-
niczej.

Martyna Szostek
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22 marca 

Międzywydziałowe połowinki w klubie 1500m2. Rela-
cja na bieżącej stronie :)

29 marca

Dni Karier !CE. 

13-15 kwietnia 

Wyjazd szkoleniowy studentów CE i Wydziału Za-
rządzania  do Spały, podczas którego odbył się cykl 
szkoleń z zakresu autoprezentacji, umiejętności ko-
munikacyjnych oraz wystąpień publicznych.

20 kwietnia 

Ogólnopolska Konferencja „WIELKI Kryzys 2.0. Czy 
stoimy na krawędzi?”. Więcej szczegółów: 
www.konferencjace.org

21 kwietnia

Dzień otwarty UW w BUWie dla kandydatów na stu-
dia.

Koniec kwietnia 

Seminarium z udziałem doktora Ryszarda Żółtaniec-
kiego w CE, socjologa, dyplomaty, kierownika Aka-
demii Służby Zagranicznej i Dyplomacji Collegium 
Civitas oraz prezesa Fundacji Kultury. Tematem spo-
tkania będzie sytuacja Grecji, a także całej Unii z per-
spektywy pomocy krajom nadmiernie zadłużonym

27-29 kwietnia  

Wyjazd studentów z !CE na majówkę.

12 maja 

Parada Schumana.

11-12 maja 

Juwenalia UW na Głównym Kampusie, na których 
wystąpią między innymi Łona, Myslovitz, Kult, czy 
Farben Lehre.

Wszystko zaczęło się od pomysłu Karola – jednego z Waszych centrowych 
kolegów. Zróbmy pokaz, jakiego nikt wcześniej nie zorganizował na Uniwer-

sytecie! I stało się! Grupa rowerzystów o nazwie „Dirt it more”, potocznie zwana 
też bejkerami, szybko zgodziła się na współpracę i pierwszy w swojej działalności 
pokaz na niewielkiej sali. Dziedzina, jaką się zajmują, to Dirt jumping, czyli dyscy-
plina rowerowa odbywająca się na specjalnie przygotowanym torze zbudowanym 
z hop ziemnych – dirtów. Polega na wykonywaniu skoków i w trakcie nich różnych 
ewolucji w powietrzu. Eventy, w których chłopaki brali do tej pory udział, odbywały 
sie na własnoręcznie budowanych torach, ale wyłacznie w plenerze. Było więc to 
dla nich dodatkowe wyzwanie. Przygotowania samego klubu trwały ponad tydzień. 
Panowie z „Dirt it more”, specjalnie na potrzeby występu, musieli przebudować tor  
składający się z najazdu, hopy i quartera w taki sposób, by sufit nie przeszkodził 
im w rowerowych ewolucjach, a brakowało do tego aż dwóch metrów! Kolejnym 
elementem stylizacji było graffiti, którego namalowanie profesjonalnym grafficia-
rzom z grupy Galeria Kolorów zajęło 2 dni. Przy takich przygotowaniach impreza 
nie może się nie udać! Promocja wydarzenia przebiegająca pod hasłem „Skróć 
bifor i weź wolne dnia następnego”  przyczyniła się od tego, że już na samym po-
czątku imprezy sale niemalże pękały w szwach, a barmani nie nadążali z obsługą 
gości.

O godzinie 22 zaczął się pokaz dirtu. Chłopaki dawali z siebie wszystko, a dziki 
krzyk widowni przy sztuczkach takich jak backflip czy tailwhip jeszcze bardziej 
mobilizował ich do pokazywania tricków.  

Między jednym a drugim skokiem chłopaków z „Dirt it more” można było skosz-
tować tęczowych muffinów własnoręcznie zrobionych przez zapalone do pichce-
nia smakołyków Centrowiczki.

Po emocjonującym pokazie oraz smakowitej degustacji, miał miejsce koncert 
młodego zespołu rockowego, dzięki któremu parkiet taneczny zaczął się zapeł-
niać. Jednocześnie trwało losowanie, w którym do wygrania były vouchery na bi-
lard w „Hula kula”, kupony na kawę w Sturbucksie, czy na bezpłatne lekcje tańca. 
Szczęśliwy ten, do którego los się uśmiechnął i z imprezy wyszedł bogatszy o kar-
tę upominkową.

O północy impreza rozkręciła się już na dobre. Na głównym parkiecie bujały 
spokojniejsze, funkowe rytmy od PlatThatFunkyMusic. Z kolei na małej sali do 
czerwoności uczestników rozgrzewały potężne dubstepowe uderzenia zagwaran-
towane przez kolektyw Haters Must Die.

Na pewno była to impreza inna niż wszystkie. Nie tylko, dlatego, że miały na 
niej miejsce atrakcje, o których nikt wcześniej nawet nie pomyślał. Również dlate-
go, że !CE po raz pierwszy organizowało coś o tak wielowydziałowym charakterze 
i takiej ilości uczestników. 

Klimat imprezy był wyjątkowy! Bo Połowinki !CE są imprezami innymi niż 
wszystkie. A to dzięki Wam! Wytrwałym Centrowym bywalcom!

Aneta Kiszko
Samorząd Studentów CE

Połowinki 2012
 Kingz of the 

street

Tegoroczne połowinki pod hasłem Kingz 
of the Street odbyły się w klubie 1500m2 
do wynajęcia, a ich skala przerosła po-
czątkowe wyobrażenia organizatorów. 
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Fot. Bartłomiej Komorowski, 
Łukasz Porębski, 
Konrad Ruciński
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Miej swoja zdanie o...

Erasmus – brzmi znajomo?

Tak, oczywiście!  Nazwa ta wywodzi się 
od jednego z najwybitniejszych humani-
stów odrodzenia, żyjącego na przełomie 
XV/XVI wieku – Erazma z Rotterdamu.

Czym zatem jest Erazmus?

Erasmus to program dotyczący szkolnic-
twa wyższego, który powstał w 1987 roku 
z inicjatywy Komisji Europejskiej. Jego 
głównym celem jest dofinansowanie wy-
jazdów studentów i kadry akademickiej 
na studia do innego kraju europejskie-
go na jeden lub dwa semestry. Ponad-
to wspiera on międzynarodowe projekty 
w dziedzinie nauczania akademickiego.

 Socrates, Erasmus czy LLP?

Dzisiejszy Erazmus jest częścią unijne-
go programu w zakresie edukacji i do-
skonalenia zawodowego Lifelong Lear-

ning Programme. W jego skład wchodzi 
również program Comenius, poświęcony 
współpracy szkół, program Leonardo da 
Vinci, wspierający kształcenie i szkole-
nie zawodowe, oraz program Grundtvig, 
dotyczący niezawodowej edukacji doro-
słych. W latach 1995-1999 projekt doty-
czący mobilności studentów nosił nazwę 
„Socrates I”, w latach 2000-2007 „Socra-
tes II”, a do nazwy „Erazmus” powrócono 
w 2008 roku.

!CE i Erasmus

Centrum Europejskie podjęło współ-
pracę z europejskimi uczelniami już 
w pierwszym roku funkcjonowania pro-
gramu w Polsce. Było to w roku 1998, 
w którym to podpisano umowy z trzema 
jednostkami zagranicznymi. Obecnie 
liczba uniwersytetów, na które można 
wyjechać z CE, wzrosła do 35 i wciąż 
się powiększa. Mieszczą się one w 16 
państwach – w Austrii, Belgii, na Cyprze, 

w Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holan-
dii, Łotwie, Niemczech, Portugalii, Sło-
wenii, Szwecji, Turcji, Włoszech i Wiel-
kiej Brytanii.  Przez ostatnie 3 lata z CE 
do partnerskich uczelni wyjechało około 
260 studentów. 

Wszelkie niezbędne informację o po-
stępowaniu kwalifikacyjnym do wzięcia 
udziału w programie wraz z wymagany-
mi dokumentami i listą partnerów zagra-
nicznych można znaleźć na stronie Cen-
trum Europejskiego w zakładce studenci/
erasmus (  http://www.ce.uw.edu.pl/stu-
denci/erasmus/ ).  Koordynacją rekruta-
cji  zajmują się mgr Dorota Jurkiewicz-
Eckert i mgr Maciej Tauber.

Poniżej znajdziecie opinie zarówno pol-
skich, jak i zagranicznych studentów 
dotyczące wymiany w ramach programu 
LLP-Erasmus

Magda Dawidziuk

...Erasmusie

Zacznę od tego, że  trochę bałam się tego wyjazdu, lecz teraz, kiedy tu jestem, nie wyobrażam sobie, 
że mogłabym siedzieć w Polsce w tym zimnie. Atmosfera jest wspaniała, ludzie bardzo sympatyczni 
i pomocni. Nawet bez znajomości angielskiego starają się pomagać, tłumaczyć pewne rzeczy. Jestem 
w Portugalii w miejscowości Covilha na Uniwesidade da Beira Interior (UBI). Głównym aspektem, jakim 
się kierowałam przy wyborze uczelni i kraju, to były opinie znajomych, którzy wcześniej tutaj byli oraz… 
pogoda! :)  Poziom nauczania jest porównywalny do polskiego. Mało kto z grona Erasmusów (włącznie ze 
mną) chodzi na zajęcia, ponieważ odbywają się one w języku portugalskim i wykładowcy nie wymagają 
na nich obecności. Dają materiały do samodzielnej realizacji i proszą o napisanie pracy, bądź przygoto-
wanie prezentacji. Tylko nieliczni wymagają pisania egzaminu na koniec. Studenckie życie w akademiku 
tutaj to istny raj – imprezy codziennie przez cały tydzień! Na imprezy wychodzi się najwcześniej o 1 
w nocy, a wraca najpóźniej 8-9 rano…  Co więcej, jest też wiele eventów zapoznawczych organizowa-
nych specjalnie dla Erasmusów. 

Basia, studentka 3 roku, obecnie na Erasmusie w Portugalii 

Spędziłam rok akademicki w Warszawie – dzięki programowi Erasmus studiowałam na UW na wydziale 
prawa. Wybrałam studia w Polsce dlatego, że chciałam spróbować czegoś innego (innej kultury, innego 
języka, klimatu) i – co więcej – jestem bardzo zadowolona ze swojego pobytu w Polsce (wbrew moim 
oczekiwaniom…). Ludzie byli dla mnie bardzo pomocni, również w poszukiwaniu mieszkania. Administracja 
UW oraz profesorowie też zawsze pomagali studentom-obcokrajowcom, nieważnie czy sprawa dotyczyła 
studiów czy kwestii osobistych.
Do wyboru było dużo kursów w języku angielskim. Podobało mi się to, że studenci mogą studiować na 
rożnych kierunkach jednocześnie. Polski system edukacji bardzo różni sie od francuskiego: polscy studenci 
mniej czasu spędzają w ławkach i mają więcej interaktywnych zajęć niż my, ale pewnie muszą mieć więcej 
zadań domowych. Wydaje mi się, że polski system edukacji jest mniej męczący i daje więcej wolnego cza-
su na życie studenckie, imprezy, itd.

Paulina, studentka z Francji
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Erasmus na University College London był fantastycznym doświadczeniem. Od lat interesowałem się kul-
turą i polityką Wielkiej Brytanii, więc wybór był dla mnie oczywisty, a Centrum Europejskie UW zaoferowało 
mi możliwość wyjazdu na jedną z najlepszych, według rankingów, uczelni świata. 
Poziom akademicki na UCL jest niezwykle wysoki. Pracownicy naukowi są 
w większości jednocześnie praktykami dziedzin, które wykładają. Nacisk kładziony jest głównie na czytanie 
i pisanie referatów, esejów i „reflection sheets”. Wydział, na którym byłem, School of Slavonic and East Eu-
ropean Studies, oferował szeroki wachlarz ścieżek naukowych – od humanistycznych po nauki społeczne. 
Każdy mógł więc znaleźć coś dla siebie. Wielką zaletą uniwersytetu były przebogate biblioteki i internetowy 
dostęp do czasopism naukowych i książek.
Londyn jest wielkim miastem, które oferuje mnóstwo możliwości. Jest to jedno 
z centrów kulturalnych świata,  więc na nudę nie można tu narzekać. Szczególnie polecam darmowe mu-
zea, których jest tu multum. Rzeczywistość londyńska przekroczyła moje najśmielsze oczekiwania!

Marcin, student 5. roku

Swojego Erasmusa spędziłam w stolicy Słowenii, w Lublanie. Na wstępie chciałam powiedzieć, że był to 
najlepszy wybór jakiego mogłam dokonać . Lublanę wybrałam dlatego, że chciałam pojechać w miej-
sce raczej niepopularne i nieodkryte. Okazało się to strzałem w dziesiątkę. Uniwersytet Lublański jest na 
wysokim poziomie, a wydział, na którym studiowałam, Faculty of Social Science, jest jednym z najwięk-
szych wydziałów na uniwersytecie – nowo zbudowany i znajduje się na największym kampusie w pół-
nocnej części miasta. Wykładowcy i pion administracyjny byli nadzwyczaj pomocni – większość mówiła 
bardzo dobrze, a co niektórzy perfekcyjnie po angielsku. Każde zajęcia były tak skonstruowane, że nie 
było problemów ze zrozumieniem ich. Moje odczucia są wyłącznie pozytywne! Lublana to świetne miasto, 
Słoweńcy są bardzo mili i pomocni, a Słowenia to idealnie położone państwo – po pierwsze: jest co zwie-
dzać, a po drugie: to super baza wypadowa do państw ościennych – Chorwacji, Austrii, Włoch, Serbii. Jak 
najbardziej polecam wszystkim wyjazd na stypendium Erasmus – to niezapomniana przygoda, międzyna-
rodowe przyjaźnie i świetny sposób na konfrontację znajomości języka obcego w życiu codziennym.

Ola, studentka 3 roku

W pierwszej kolejności zawsze chciałem odwiedzić  Europę Wschodnią, wybrałem  Polskę – i po prostu 
zakochałem się w tym kraju. Wybrałem Polskę, a dokładniej Lublin, bo wiedziałem, że dla mnie jako 
wschodnioamerykańskiego ucznia tamtejsza kultura będzie zupełnie innym doświadczeniem w porów-
naniu do tego, do czego przyzwyczailiśmy się na Zachodzie. Poza tym Lublin był jedyną opcją z Polski, 
którą miałem w moim programie Erasmus Mundus… 
Jeśli mam porównać poziom systemu edukacji w Polsce i Ekwadorze, to chciałbym powiedzieć, że 
w Polsce są dobre warunki do rozwoju dla młodych ludzi. Jeden prosty przykład: prawie 80% procent 
studentów w Lublinie zna angielski, a w Ekwadorze – tylko 50%. A weźmy pod uwagę chociażby fakt, że 
używamy amerykańskiego dolara jako naszej waluty... 
Profesorowie byli naprawdę dobrzy, miło ich wspominam. W ogóle Polacy byli bardzo sympatyczni. Ostat-
nią rzeczą, ale także bardzo ważną z punktu widzenia studenta jest to, że polscy studenci wiedzą jak się 
bawić!
Ja i moi znajomi, którzy mieli okazję żyć w Polsce, widzimy, że dzięki edukacji ten kraj będzie szybko się 
rozwijał i w przyszłości będzie gwarantował wysoką jakość życia.

David, student z Ekwadoru, przez rok studiował w Lublinie
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Pisać każdy może, 
trochę lepiej lub trochę gorzej…

Zasad „dobrego stylu” ciąg dalszy! Dotychczas poznaliście 
zasady: prostoty, zwięzłości, dynamiczności i konkretno-

ści stylu, teraz pora na coś konstruktywnego. Piątą zasadą 
„dobrego stylu” jest jego konstruktywność1.

Tekst konstruktywny to tekst spójny, precyzyjny i wyrazi-
sty. Nie ma w nim miejsca na zawiłe figury stylistyczne czy 
ozdobniki. Wszystkie zabiegi językowe są uzasadnione tylko 
wówczas, gdy służą zwiększeniu przejrzystości i klarowności 
tekstu. Na przykład odejście od zwykłego szyku zdania może 
być pomocne w wyeksponowaniu na początku zdania najważ-
niejszej informacji. Zasadne mogą być również powtórzenia 
– właściwie zastosowane wcale nie są błędem, a porządku-
ją tekst i wzmacniają przekaz. Powtarzać można strukturę 
zdania, wyraz lub grupę wyrazów albo pojedyncze głoski. 
Analogiczny efekt daje użycie w bliskim sąsiedztwie podobnie 
brzmiących wyrazów lub słów niewiele się różniących, np. 
jedną literą. Powtarzać więc możemy, ale tylko świadomie 
i w konkretnym celu.

Zasada konstruktywności stylu prowadzi nas do głównej 
zasady – pisząc, musimy myśleć. O słowach, które dobieramy 
i o szyku zdania, na który się decydujemy. W tekście wszystko 
musi mieć swój cel i swoje miejsce.

Europejska poprawność – pisownia wielkich i małych liter 
w nazwach związanych z UE2

1. Nazwy unijnych aktów prawnych – przy ich zapisywaniu 
istnieje rozbieżność między praktyką prawną a przepisa-
mi ortograficznymi. Przepisy ortograficzne mówią o pisa-
niu pierwszego słowa od wielkiej litery, a praktyka prawna 
nakazuje nazwy aktów prawnych w tekstach ciągłych  za-
pisywać  małymi literami, a w tytułach wersalikami. W UE 

przeważa zwyczaj prawny i tytuły aktów prawnych w tek-
ście ciągłym zapisujemy małymi literami, np.:

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 5 lute-
go 2011 r. Ponieważ Komisji nie zgłoszono żadnego 
oświadczenia o sprzeciwie na podstawie art. 7 rozpo-
rządzenia (WE) nr 510/2006, należy zatwierdzić przed-
miotową zmianę.

2. Nazwy zinstytucjonalizowanych form działalności (jak np. 
fundusze, instrumenty, sieci współpracy) ustanowionych 
na mocy aktu prawodawczego zapisujemy wielkimi litera-
mi (z wyjątkiem przyimków, spójników i wyrażeń przyimko-
wych), np.:

Instrument Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa 
Jądrowego
Fundusz Solidarności Unii Europejskiej

3. Wszystkie człony skróconych tytułów traktatów oraz nazw 
zwyczajowych należy pisać małą literą. To właśnie ona 
wskazuje na to, że nazwa jest nieoficjalna, np.:

traktat akcesyjny 
traktat amsterdamski 
traktat z Amsterdamu
traktat nicejski
traktat rzymski
traktaty założycielskie
traktat lizboński 
konwencja paryska, konwencja brukselska, konwencja 
genewska 
protokół z Kioto

Lekcja numer 5: konstruktywność stylu

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

Możnaby
Mógł by
Mogła by

Można by
Mógłby
Mogłaby 

DLACZEGO? 
Formy osobowe czasownika z cząstką „by” i „bym” zapisujemy łącznie, 
formy bezosobowe – oddzielnie.

Trzy i pół letni trzyipółletni  

DLACZEGO? 
Forma poprawna wygląda dziwnie, ale tak właśnie powinno się ten 
przymiotnik zapisywać. O wiele zgrabniej wygląda ta sama treść w trochę 
innej formie – „miał trzy i pół roku”.

Dlatego, bo
Dlatego, że
Ponieważ
Bo  

DLACZEGO? 
Spójnik „bo” jest równoznaczny z wyrażeniem „dlatego, że”.

Liczba ludzi
Ilość osób

Ilość ludzi 
Liczba osób   

DLACZEGO? 
Rzeczownik „ludzie” jest rzeczownikiem niepoliczalnym (nie można 
powiedzieć „jeden ludź”, „dwa ludzie”), dlatego wymaga określania 
go w ilości. W odniesieniu do rzeczowników policzalnych powinno się 
używać słowa „liczba”. Można dokładnie policzyć, ile jest osób, dlatego 
należy powiedzieć „liczba osób”.

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.27-32.
2 Na podstawie: http://publications.europa.eu/. 
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Materiał przygotowały
Iga Kamocka
Marianna Artowicz

Biało czerwony, 
białoczerwony Biało-czerwony

DLACZEGO? 
Przymiotniki złożone z dwóch członów równorzędnych znaczeniowo 
piszemy zawsze z łącznikiem. Jednak gdy któryś z członów jest słabszy 
– np. gdy pierwszy człon jest dookreśleniem dla drugiego, stosujemy 
pisownię łączną, np. jasnoniebieski – niebieski kolor o jasnym odcieniu.

Ćwiczenia 
z poprawności 

składniowej 
i nie tylko

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

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

2. Leopold Tyrmand należał do tych, który w najczarniejszym okresie powojennej dyktatury ratował honor środowisk intelektu-
alnych.

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

3. Opisano w nim przypadki systematycznego rozkradania pomocy humanitarnej z Zachodu dla ofiar katastrofy, dokonywa-
nych przez przedstawicieli Związku Czarnobyla.

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

4. Będziemy te oszczędności uzyskiwać, nie tylko przestrzegając wprowadzone niedawno ograniczenie prędkości.

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

5. Górnicy zapobiegają różnymi metodami przeciwko wystąpieniu tąpnięcia.

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

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

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

7.  Społeczeństwo dało wyraz swego uznania dla ich pracy nad wychowaniem młodego pokolenia.

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

8. Dzięki nowym osiągnięciom technicznym potrafimy te właśnie deficytowe tworzywa używać w sposób ogromnie oszczędny.

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

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

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

10. Dziś porozmawiamy o „Dziesięciu przykazaniach”.

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

W zdaniach, które zebraliśmy dla Was poniżej, są różnego typu błędy. Wszyst-
kie z nich zdarzają się najlepszym. Wszystkich z nich można uniknąć. Jak? 

Po pierwsze myśląc, po drugie uważnie czytając swój tekst przed oddaniem. 
Pamiętajcie, że osoby, które czytają nasze dzieła (eseje, prace licencjackie czy 
magisterskie), oceniają to, co napisaliśmy, a nie to, co ukryliśmy między wiersza-
mi! Nie muszą się domyślać, co autor chciał powiedzieć, a czego słowami nie 
udało mu się przekazać. 

W następnym numerze opublikujemy poprawne wersje poniższych zdań.
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Jeśli Serge Gainsbourg kojarzy się 
Wam jedynie z cynicznym moi 

non plus, które deklamuje w swojej 
najsłynniejszej piosence, macie te-
raz niepowtarzalną okazję by nad-
robić zaległości. Biografia brytyjskiej 
dziennikarki Sylvie Simmons przybli-
ża sylwetkę ikony francuskiej kultu-
ry – człowieka, nad którego grobem 
ówczesny prezydent Francji Franço-
is Mitterrand powiedział: Był naszym 
Baudelaire’em, naszym Apollinaire-
’em. I podobnie jak jego wielcy po-
przednicy, zanim stał się wiecznie 
żywą legendą, musiał znosić niezro-
zumienie i krytykę.

Uczucie obcości znał już od dzie-
ciństwa – jako syn żydowskich emi-
grantów z Rosji, dotkliwie odczuł ko-
nieczność przypinania żółtej gwiazdy 
do klapy marynarki podczas okupa-
cji. Choć przez całe życie czuł się 
Francuzem i współtworzył francuską 
kulturę, poczucie wykorzenienia po-
zostało w nim żywe i dawało o sobie 
znać w nastroju wielu jego utworów.

Spróbujcie posłuchać kilku loso-
wo wybranych piosenek Gainsbo-
urga. Znacznie się od siebie różnią, 
czyż nie? Gainsbourg bez komplek-
sów i oporów przekraczał sztywne 
granice stylów muzycznych kolej-
nych dekad. Można odnieść wraże-
nie, że poznając życiorys jednego 
tylko człowieka przemierzamy całą 
muzyczną epokę zmieniających się 
prądów: od klasycznej piosenki fran-
cuskiej, przez twista, yé yé i wszelkie 
odmiany popu lat 60., po rocka, reg-
gae czy muzykę latynoską. Wszyst-
kie je odnajdziemy w piosenkach pi-
sanych przez Gainsbourga. 

Simmons stwierdza w pewnym 

momencie, że to, czego Serge na 
pewno nie lubił, to ludzi przekona-
nych, że zdołali go zaszufladkować. 
Dlatego eksperymentował: nagrał 
albumy z zagranicznymi muzyka-
mi w Wielkiej Brytanii i na Jamajce, 
szukał nowych inspiracji, wykorzy-
stywał popkulturowe nawiązania. 
Sprawdzał możliwości języka – jed-
nym z jego znaków rozpoznawczych 
w wielu piosenkach był tzw. franglais, 
czyli hybrydy językowe będące kom-
binacją francuskiego i angielskiego. 
Cały czas pozostawał przy tym na 
uboczu, nie pozwalał pochłonąć się 
muzycznemu mainstreamowi.

Wizytówką scenicznego wize-
runku Serge’a Gainsbourga stały 
się niewątpliwie skandale. Wiązał 
się z legendarnymi ikonami piękna 
(choćby Brigitte Bardot), dla których 
pisał piosenki pełne podtekstów sek-
sualnych, co często spotykało się 
z ostrą krytyką. Jednak największe 
poruszenie we Francji zrobiły nie 
zmysłowe piosenki, ale utwór Aux 
armes et cætera, który jest niczym 
innym jak jamajską wariacją na te-
mat Marsylianki. Nie trzeba chyba 
dodawać, że w związku z wykony-
waniem tego utworu podczas trasy 
koncertowej Gainsbourg miał liczne 
nieprzyjemności.

Biografia autorstwa Sylvie Sim-
mons dodaje do utartego obrazu Ga-
insbourga-skandalisty zupełnie inną 
perspektywę. Z opowieści Jane Bir-
kin, jego wieloletniej partnerki, wyła-
nia się pełen kompleksów, nieśmiały 
człowiek, który wykreował medialny 
image bezwzględnego mizogina. 
Przez lata kontrast między Serge-
’em prywatnym, a Serge’em artystą 

na pewno się zmniejszył (sukcesy 
kolejnych albumów dodały mu spo-
ro pewności siebie), ale nie zmienia 
to faktu, że pozostał postacią pełną 
sprzeczności.

Muszę podkreślić bardzo ważną 
rzecz: z książką Sylvie Simmons 
niezwykle przyjemnie się obcuje, 
a to dzięki pięknym przedrukom foto-
grafii, ilustrujących różne etapy życia 
Gainsbourga. Gratką dla frankofili 
jest pełna dyskografia i filmografia 
artysty, a także wypowiedzi zamiesz-
czone na końcu książki w wersji ory-
ginalnej. Z kolei dla laików istotny 
będzie fakt, że autorka jest Brytyjką 
i na fenomen Gainsbourga siłą rze-
czy patrzy z zewnątrz, wyjaśniając 
wiele oczywistych dla Francuzów 
detali. 

Znienawidzony i kochany, piękny 
i brzydki, nieśmiały i skandalizujący, 
na wskroś francuski i jednocześnie 
obcy – wszystkie te sprzeczności 
złożyły się na fascynujący życio-
rys. Ten z kolei sprawia, że legenda 
Gainsbourga jest wiecznie żywa, 
a jego fani nadal, ponad 20 lat po 
jego śmierci, przyjeżdżają, by złożyć 
u drzwi jego dawnego domu kwiaty 
i Gitane’y, których artysta wypalał 
60 dziennie. Na grobie z kolei pozo-
stawiają główki kapusty. Nie wiecie 
czemu? Przeczytajcie więc książkę 
Sylvie Simmons i posłuchajcie pio-
senek Serge’a Gainsbourga!

Martyna Steckiewicz

Skomplikowany gość,
ten Serge

Tytuł: Serge Gainsburg
Autor: Sylvie Simmons 

tł. Ewa Penksyk – Kluczkowska,
Wydawnictwo: Marginesy, 2012
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Defekt pamięci to książka, która 
mnie znalazła. Dosłownie. Po 

prostu, pewnego dnia odebrałam 
maila od autora, Krzysztofa Bielec-
kiego, który postanowił podarować 
mi swoją powieść w zamian za re-
cenzję. Podejrzane, prawda? Też mi 
się tak wydawało aż do momentu, 
kiedy poznałam ideę takiego dzia-
łania, którą autor w następujący 
sposób przedstawił czytelnikom: 
Niniejsza publikacja ma charakter 
całkowicie oddolnej inicjatywy i choć 
została przygotowana w jak najwięk-
szym stopniu profesjonalnie, to nie 
stoi za nią żadne wydawnictwo z gi-
gantycznymi budżetami na promocję 
i rozległymi kontaktami. Tu wszystko 
zależy od czytelników. Dlatego, jeśli 
spodobał Ci się „Defekt pamięci”, 
to poleć go innym. Natomiast, jeśli 
uważasz, że niniejsza książka jest 
bardzo zła, to zrób wszystko, żeby 
się o niej nie dowiedzieli (cytat po-
chodzi z notatki dołączonej do książ-
ki przez autora). A i owszem, spodo-
bał mi się. Więc o nim napiszę.

Akcja książki rozgrywa się na 
przestrzeni kilku lutowych dni, w cza-
sach bliżej niezidentyfikowanych, ale 
raczej współczesnych. Kool Autobee 
to przeciętny pracownik biurowy. 
Jego życie wydaje się uporządkowa-
ne i zwyczajnie... nudne. Pewnego 
dnia splot dziwnych wydarzeń uzmy-
sławia mężczyźnie, że katastrofy 
i wypadki, jakie przytrafiają się ludz-
kości, są związane z tym, co robi. 
A raczej – z tym, czego nie robi. Od 
tej chwili, Kool jest zmuszony pisać 
dwie strony tekstu dziennie. Po co? 
By uratować ludzi przed kolejnymi 
nieszczęściami. Dlaczego? Przeko-

najcie się sami...
Sięgając na półkę po tę niezbyt 

grubą powieść, zupełnie nie wiedzia-
łam, czego się spodziewać. Z jednej 
strony zaintrygował mnie ciekawy 
opis i sama książka jako część orygi-
nalnej kampanii promocyjnej. Z dru-
giej strony zaczęłam się zastanawiać 
nad tym, że być może jest jednak 
powód, dla którego żadne wydaw-
nictwo nie skusiło się, aby wydać tę 
powieść... Może po prostu jest kiep-
ska? Nic bardziej mylnego. Bielecki 
udowadnia nam, że nie należy oce-
niać książki ani po okładce, ani po 
niczym innym. Trzeba ją po prostu 
przeczytać.

Defekt pamięci to powieść jedno-
wątkowa, choć w zasadzie po pew-
nym czasie przestajemy być tego 
pewni. Fabułę poznajemy oczami 
głównego bohatera, który, aby spro-
stać wyzwaniu pisania dwóch stron 
tekstu dziennie, opowiada na papie-
rze o swoich poczynaniach. Język, 
jakim operuje, jest naturalny i, mimo 
drobnych niedociągnięć, łatwy do 
czytania. Polubiłam także ironiczny 
humor głównego bohatera, widoczny 
zwłaszcza w opisach otaczającej go 
rzeczywistości. Bo Kool z początku 
jest skołowany, nie rozumie, co się 
stało z jego życiem. Wraz z biegiem 
czasu, zdobywa nowe informacje, 
poznaje podobnych mu ludzi i staje 
się uczestnikiem zupełnie niereal-
nych wydarzeń, które, paradoksal-
nie, przybliżają go do zrozumienia 
prawdy. 

Mimo, że fabuła raczej nie obfi-
tuje w dramatyczne zwroty akcji, to 
jednak pobudzona ciekawość czy-

telnika gna go przez strony książ-
ki z zawrotną prędkością. Im bliżej 
końca, tym bardziej nie możemy się 
doczekać rozwiązania. Autor po-
grywa sobie z nami – dawkuje nam 
prawdę na temat opisanych wyda-
rzeń. Kiedy już wydaje nam się, że 
wiemy, o co w tym wszystkim chodzi, 
nagle rzucony od niechcenia fakt wy-
wraca naszą teorię do góry nogami. 
Szczerze mówiąc, podczas czytania 
miałam wrażenie, że Bielecki posta-
nowił zmusić mój rozum do gimna-
styki. I podobało mi się to! Zakoń-
czenie powieści usatysfakcjonowało 
mnie w stu procentach. Nie udało mi 
się go odgadnąć, więc po raz kolej-
ny doceniłam przewrotną wyobraź-
nię autora. Jest w nim jednak coś, 
co zmusza czytelnika do refleksji. 
Nie chciałabym więcej zdradzać, bo 
uważam, że zakończenie to najwięk-
szy atut tej książki, więc na tym po-
przestanę.

Uważam, że Defekt pamięci to 
swoisty powiew świeżości w pol-
skiej prozie. Czytelnik może odnieść 
wrażenie, że autor po prostu bawi 
się słowami, od niechcenia konstru-
uje intrygę i, jak już wspomniałam, 
zmusza do myślenia, do aktywne-
go udziału w historii. Wszystkie te 
elementy razem tworzą ciekawą 
opowieść, która na pewno na długo 
zapadnie mi w pamięć i do której 
z chęcią kiedyś wrócę. Gorąco pole-
cam ją każdemu, kto lubi niebanalne 
historie.

Paulina Zając

Krótka historia o tym, 
jak umysł może oszukać 

człowieka
Tytuł: Defekt pamięci

Autor: Krzysztof Bielecki
Wydawnictwo: nakład własny autora, 

2012
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Czasy się zmieniają a wraz z nimi 
filmowi amanci. Obiekt wes-
tchnień w wersji współczesnej 
musiał złagodnieć i dostosować 
się do oczekiwań nowoczesnych 
kobiet-widzów, które równo-
uprawniają się – i wymagają! 

 
- Amant to typ nieśmiertelny… jest to 
mężczyzna urodziwy i jednocześnie za-
kochany – mówi filmoznawczyni prof. 
Grażyna Stachówna. Te dwie sztanda-
rowe cechy od zawsze charakteryzo-
wały bohaterów w ramach amanckiego 
emploi. Jednak inne cechy filmowych 
amantów zmieniają się odzwierciedlając 
zmiany społeczne.

W „Drugiej płci” (1949) Simone de 
Beauvoir z przekąsem wspomina po-
wszechnie wyrażane w jej czasach oba-
wy na temat rzekomo zanikającej kobie-
cości – „Kobiecość się zatraca, kobieta 
zaginęła”, lamentowali jej współcześni. 
Dziś zanikanie tradycyjnych ról męż-
czyzn i kobiet stopniowo się finalizuje. 
Jego zwieńczeniem będą niewymuszone 
kwoty w instytucjach władzy i zarządach 
firm, obowiązkowe urlopy macierzyńskie, 
płatna – i oVATowana ;) – praca w domu, 
wreszcie związki prawdziwie partnerskie. 
Tyle że dziś mówi się o zatracaniu się 
męskości…

Clark Gable, Cary Grant, Humprey 
Bogart, czy Rock Hudson – XX-wieczne 
bożyszcza kobiet – choć kochali, nie po-
zwalali sobie na słabości. Dzisiaj amant 
już nie musi, a nawet nie powinien uda-
wać twardziela. Współczesna kobieta 
nie zakochałaby się w żadnym wcieleniu 
Jamesa Bonda sprzed „Casino Royale” 
(2006 r., reż. Martin Campbell). James 
Bond w skórze Daniela Craiga po raz 
pierwszy nie traktuje kobiet jak przedmio-
tów-zdobyczy. W jego wykonaniu agent 
007 przestał być tylko pustym przystoj-
niakiem sportowo zaliczającym panienki, 
a stał się ucieleśnieniem współczesnego 
ideału mężczyzny – kochającego, pła-
czącego i cierpiącego.

Prof. Zbigniew Lew-Starowicz w naj-
nowszej książce-wywiadzie pt. „O męż-
czyźnie” (Warszawa: Wydawnictwo 
Czerwone i Czarne, 2012) stwierdza, że 
kobiety są coraz bardziej do mężczyzn 
podobne, że zmaskulinizowały się. Jed-
nak ten kij ma dwa końce – nazwijmy 
rzeczy po imieniu, mężczyźni nam znie-
wieścieli.

A ponieważ kino i rzeczywistość 
przenikają się, nowy typ bohatera-aman-

ta nie tylko odzwierciedla współczesną 
obyczajowość, wynikającą z natury 
i oczekiwań dzisiejszych kobiet i męż-
czyzn, ale jednocześnie ją tworzy, oswa-
ja i utrwala. Tym samym na przełomie 
XX i XXI w. w kinie zaczął dominować 
mężczyzna metroseksualny, w różnym 
wieku – m.in. Johny Deep, Leonardo di 
Caprio, George Clooney, czy Brad Pitt. 
Grażyna Stachówna tłumaczy, że „jest to 
typ amanta miękkiego, który nie boi się 
okazywać swoich słabości, płacze, ma 
kłopoty sercowe i potrzebuje wsparcia”.

W definicję tę idealnie wpisuje się 
obiekt (sic!) westchnień milionów kino-
manek na całym świecie, boski Ryan Go-
sling. Prof. Stachówna zwraca uwagę, że 
łzawy melodramat „Pamiętnik” (2004 r., 
reż. Nick Cassavetes), który wzbudził 
pierwszą falę powszechnej Ryanomanii 
wywrócił do góry nogami eksploatowa-
ne w mainstreamowej kinematografii 
tradycyjne role kobiece i męskie. Jest 
to klasyczny melodramat poza jednym 
istotnym szczegółem. Noah, grany przez 
Goslinga, nie walczy tu o ukochaną, tyl-
ko wpada w ciężką depresję po jej wy-
jeździe, biernie czeka, budując dla niej 
wymarzony dom. To ona do niego wraca. 
Ona decyduje.

Lew-Starowicz tłumaczy regres tra-
dycyjnej męskości brakiem warunków do 
jej rozwoju – związki partnerskie, nado-
piekuńcze matki, brak męskich wzorców, 
feminizacja zawodów pedagogicznych, 
konkurencja kobiet na rynku pracy… 
Dodatkowo dziś panie coraz częściej też 
przejmują od panów rolę łowcy – według 
badań co czwarta kobieta przed 34. ro-
kiem życia  inicjuje znajomość i seks. 
Profesor Lew-Starowicz stwierdza 
wręcz, że dziś mężczyźni czują przed ko-
bietami lęk – boją się wyzwolenia kobiet 

w sprawach seksu, tego, że domagają 
się partnerstwa, że dobrze sobie radzą.

Symbolicznie zjawisko to odzwier-
ciedla mniej znany film z Ryanem Go-
slingiem pt. „Miłość Larsa” (2007 r., reż. 
Craig Gillespie). Tytułowy Lars zamawia 
w internecie porno-lalkę, której nie trak-
tuje jako obiektu seksualnego, ale od-
najduje w niej życiową partnerkę i darzy 
platonicznym uczuciem.

Punktem zapalnym drugiej fali Ry-
anomanii był baśniowy romans gangster-
ski „Drive” (2011 r., reż. Nicolas Winding 
Refn). Ryan Gosling wcielający się tam 
w bezimiennego everymana jest współ-
czesną wersją rycerza na białym koniu 
staczającego walkę ze złem w imię miło-
ści. Rycerz w wersji z „Drive” jest kierow-
cą żyjącym na pograniczu prawa, który 
przemierza mroczną miejską dżunglę 
srebrnym chevroletem Impala w rytmach 
i stylistyce thrillerów lat 80-tych. Klimat 
filmu przywołuje na myśl twórczość 
Edwarda Hoppera, łącząc oszczędność 
środków wyrazu z sugestywnością obra-
zu. Film – podobnie jak malarstwo nowo-
jorskiego artysty – zyskuje metafizyczny 
charakter, przydając bohaterowi Goslin-
ga mitycznych atrybutów.

„Drive” nie odchodzi jednak od trady-
cyjnego zmaskulinizowanego porządku 
czyniąc postać męską sprawcą wyda-
rzeń, a kobietę ich biernym obiektem, 
w tym wypadku – niewinną ofiarą zła 
tego świata, przed którym on ją ochroni 
sam pozostając jednocześnie poza mo-
ralnością. Dla niej – z miłości do niej – 
zrobiłby wszystko.

Bezpretensjonalną próbą odejścia 
od dominującej w Hollywood męskiej 
perspektywy (male gaze), wpisującą 
się w „wywrotowy” charakter romansów 
z Goslingiem, jest natomiast komedia 
romantyczna „Kocha, lubi, szanuje” 
(2011 r., reż. Glenn Ficarra, John Re-
qua). Tradycyjnie filmy głównego nurtu 
kręcone są z perspektywy heteroseksu-
alnego (białego) mężczyzny – i postacie 
męskie, i kobiece budowane są tam na 
bazie stereotypów głęboko zakorzenio-
nych w kulturze, i – tak jak w „Drive” – to 
mężczyzna jest sprawcą i centrum wyda-
rzeń. W komedii Glenna Ficarra i Johna 
Requa to boski Ryan potraktowany jest 
przedmiotowo odgrywając rolę, w jakiej 
widzą – a także w jakiej chcą widzieć – 
go kobiety. Na początku jest po prostu 
zredukowany do roli obiektu seksualne-
go, który pod wpływem kobiety staje się 
mężczyzną idealnym – wrażliwym, opie-
kuńczym, rodzinnym. Drugi męski pro-
tagonista – we współpracy z bohaterem 
Goslinga – również się zmienia, by na 
nowo rozkochać w sobie ukochaną żonę. 
To wszystko z przymrużeniem oka, po-

Boski Ryan: 
Amant 2.0
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dane w lekki i przyjemny sposób – czysta 
rozrywka, która jednak nie powiela trady-
cyjnych kontekstów, ról i cech poprzez 
nachalne przypisywanie ich poszczegól-
nym płciom. Wręcz przeciwnie, jesteśmy 
świadkami utrwalania się zupełnie nowej 
perspektywy – uprzedmiotawiania męż-
czyzny. Kiedyś to panowie traktowali ko-
biety jak przedmioty. Zaszła bardzo zna-
cząca zmiana – panie mają dziś odwagę 
patrzyć na mężczyznę jak na obiekt. Dziś 
to kobiety patrzą z pożądaniem, podbi-
jają. „Ciacho” – to językowy wyraz tego 
uprzedmiotowienia.

Amant metroseksualny – urodziwy, 
zadbany, wrażliwy, „miękki”, który nie 
chce być macho i nie boi się uzewnętrz-
niać swoich uczuć, bardzo podoba się 
kobiecej widowni, ponieważ jest uroczy 
i zdaje się kobiety rozumieć. Nie zyska 
on jednak popularności wśród męskiej 
części widowni, choć znajduje w niej 
coraz liczniejszą reprezentację. Męż-

czyznom wydaje się słaby, wydelikacony 
i „po babsku” sentymentalny, daleki od 
ciągle obowiązującego w naszym kraju 
stereotypu „prawdziwego” mężczyzny, 
czyli spoconego, woniejącego piwem 
i tytoniem twardziela.

Jednak panowie powinni wiedzieć, że 
z cytowanych przez profesora Lwa-Sta-
rowicza badań wynika, że „najbardziej 
pożądanym partnerem jest typ przyja-
ciela, mężnego, umiejącego nawiązać 
dialog, zdającego sobie sprawę z różnic 
płciowych, nastawionego na wzajemną 
otwartość”. Amant 2.0 jest odpowiedzią 
na to zapotrzebowanie, oferując dodat-
kowo dużą dozę romantyzmu i wzbudza-
jącej macierzyńskie odruchy nieporadno-
ści.

Choć jednak w kinie mężczyzna „nie-
prawdziwy” – domyty, modnie ubrany, 
wrażliwy i czuły – jest obiektem pożąda-
nia, niekoniecznie sprawdzi się w życiu. 
Prof. Lew-Starowicz nie przyklaskuje 

nowemu trendowi degradacji męskości. 
Wraz ze zniewieścieniem obserwuje 
on coraz większe zdziecinnienie współ-
czesnego mężczyzny, przejawiające się 
w nadmiernej koncentracji na własnym 
wyglądzie, gadżetach, a także wynajdy-
waniu zastępczych, wydumanych hobby. 
Zdaniem seksuologa, taki mężczyzna 
„będzie coraz mniej atrakcyjny dla ko-
biet”.

Kino już znalazło odtrutkę na regres 
męskości powielany przez miękkich 
amantów à la Gosling.

Jego imię… Michael Fassbender.

Karolina Zbytniewska

Hotel dla Twojej owcy

Hotel Sheep Guest House otwarty niedawno w miejscowości 
Yugawara w Japonii jest pierwszym na świecie hotelem dla 

owiec. Zamożni młodzi Japończycy coraz częściej kupują owce 
jako zwierzęta domowe. Teraz, wyjeżdżając na wakacje, będą 
mogli zostawić swojego pupila w hotelu, w którym zajmą się 

nim specjalne wyszkolone pokojówki. By pod nieobecność 
właścicieli owce nie czuły się samotne, w ofercie hotelowej 
istnieje także możliwość wykupienia dostępu do telewizora. 

Niepocieszeni pozostają nadal właściciele baranów, gdyż te – 
póki co – w hotelu zatrzymać się nie mogą.

Alkoholowa fontanna

Nietypowy sposób na popularyzację miasta i atrakcję mającą 
przyciągnąć turystów znalazły władze gruzińskiego miasta 
Batumi na wybrzeżu Morza Czarnego. Na miejskim skw-

erze wybudują fontannę, z której zamiast wody, będzie biła 
tradycyjna winogronowa wódka. 25-metrowa fontanna, warta 

ponad 600 tysięcy dolarów, zostanie otwarta w lecie a alkohol, 
w zamian za darmową reklamę, dostarczą producenci trady-

cyjnej gruzińskiej wódki. Jedynym minusem alkoholowej 
konstrukcji jest fakt, że z fontanny napić będzie się można 
jedynie raz w tygodniu, przez 10-15 minut. Ciekawe tylko, 

czy nowa atrakcja w Batumi przyciągnie więcej turystów, czy 
raczej miłośników mocniejszych alkoholi.

Judyta Skowrońska
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Opinia publiczna w Polsce prze-
jawia fascynującą tendencję 

do naprzemiennego zamrażania 
i przywracania do życia niektó-
rych tematów. Schemat jest pro-
sty i w każdym przypadku niemal 
identyczny: pewien incydent czy 
wydarzenie staje się asumptem do 
stopniowo samonakręcającej się 
narodowej „dyskusji” (ujętej przeze 
mnie w cudzysłów, jako określenie 
zwyczajnie eufemistyczne: dys-
kusja to bowiem w Polsce pacjent 
w stanie śmierci klinicznej, którego 
niewielu chce się jeszcze reanimo-
wać). Maszyna więc rusza: publicy-
ści publikują, politycy i specjaliści 
pieklą się w telewizyjnych studiach, 
a okładki gazet spozierające z kio-
skowych witryn również nie pozo-
stawiają złudzeń co do tego, czym 
żyć będziemy w danym tygodniu. 
A więc sytuacja z serii „Strach lo-
dówkę otworzyć”. Cały ten ambaras 
cichnie jednak nadspodziewanie 
szybko, w ciągu paru dni, a najda-
lej w przeciągu tygodnia czy dwóch 
wygasa zupełnie.  Logicznych wnio-
sków, głębszych przemyśleń czy 
w końcu konkretnych propozycji 
rozwiązania danego problemu po 
takiej burzy mózgów zostaje zwykle 
zaskakująco niewiele. Na scenie 
szybko pojawia się kolejny palący 
problem. Ten stary zaś, wyciśnięty 
do cna przez medialną maszynkę, 
wędruje ponownie do zamrażarki, 
by tam czekać na lepsze czasy. 

Do tego schematu pasuje jak ulał 
debata nad charakterem stosunków 
na linii państwo-Kościół. Sprawa 
ożywa już po raz drugi w przeciągu 
ostatnich paru miesięcy. Pierwszy 
raz miała miejsce na jesieni ubie-
głego roku, przy okazji podjazdowej 
wojenki Janusza Palikota, który do-
magał się usunięcia krzyża wiszą-
cego na ścianie w Sali sejmowej, 
jakoby w ramach przywrócenia ładu 
konstytucyjnego. Cóż, zdaniem nie-

których pierwszym krokiem ku przy-
wróceniu w polskim parlamencie 
jakiegokolwiek ładu powinno być 
usunięcie stamtąd Palikota. Starcie 
to więc można by w sumie uznać za 
remisowe: w Sejmie został zarówno 
krzyż, jak i Palikot. Sprawa obecno-
ści symboli religijnych w przestrzeni 
publicznej poszła zaś w Polskę, po-
ciągając za sobą szereg mniej lub 
bardziej merytorycznych komenta-
rzy.

 Drugie życie tego problemu to 
już zasługa inicjatywy ministra Bo-
niego, który przedstawił propozycję 
zmian w systemie finansowania 
organizacji religijnych, zakładającą 
między innymi likwidację Funduszu 
Kościelnego. Jest to bez wątpienia 
poważniejsza próba podjęcia tema-
tu stosunków pomiędzy państwem 
a Kościołem niż ta sprzed paru mie-
sięcy. Przede wszystkim dlatego, że 
pojawiła się w końcu od dawna za-
powiadana legislacyjna propozycja 
strony rządowej. Nie bez znaczenia 
pozostaje również fakt, że minister 
dał kościołom i związkom wyzna-
niowym 30 dni na zaopiniowanie 
swojego projektu. Czas na negocja-
cje i uzgodnienia skurczył się więc 
radykalnie i trudno się dziwić, że 
kościelni hierarchowie są zaniepo-
kojeni i zaskoczeni takim obrotem 
sprawy. Można jednak powiedzieć, 
że taki obrót sprawy to również 
zasługa pasywnej postawy przy-
wódców polskiego duchowieństwa, 
przekonanych o niezachwianej po-

zycji Kościoła katolickiego i lekce-
ważących odgrażanie się środowisk 
lewicowych, wieszczących rychłą 
przebudowę finansowych powią-
zań Kościoła z państwem. Było to 
łatwe do przewidzenia, skoro  Do-
nald Tusk jeszcze przed jesienną 
kampanią wyborczą zapowiadał, że 
jego rząd „nie będzie klękał przed 
księdzem”. Buńczuczna zapowiedź 
specjalnie nikogo nie zdziwiła: nie 
było w końcu tajemnicą, że obec-
ność na scenie politycznej Ruchu 
Poparcia Janusza Palikota stwo-
rzyła dla PO potrzebę wzmocnienia 
„lewej nóżki”, aby zatrzymać u sie-
bie elektorat o lewicowych poglą-
dach.

Jednak kwestie polityczne – to 
jedno, a ogólny klimat „dyskusji” – 
drugie. Nie jest zaś on szczególnie 
sprzyjający prowadzeniu rozsąd-
nego dialogu pomiędzy obiema 
stronami. Wyraźny efekt dały ste-
reotypy dotyczące Kościoła i du-
chownych, odświeżane przy okazji 
takich wydarzeń jak warszawska 
Manifa. Lewicowi działacze i poli-
tycy uwielbiają przedstawiać Ko-
ściół jako „świętą krowę” współcze-
snej Polski,  żyjącą w finansowym 
raju, zbudowanym na fundamen-
cie przeróżnych przywilejów  i ulg. 
W rzeczywistości zaś działalność 
Kościoła finansowana jest z datków 
wiernych aż w 80%. Na nic jednak 
twarde fakty, gdy w społeczeń-
stwie, zwłaszcza pośród młodych 
ludzi, coraz popularniejsze bywa 
wyobrażenie duchownych jako ka-
sty odizolowanej od wiernych, ży-
jącej w luksusie i dostatku. Godzi 
to przede wszystkim w tych księży, 
którzy sumiennie wykonują swoją 
posługę, a większe sumy pieniędzy 
widzą tylko przy okazji płacenia ra-
chunków  za ogrzewanie świątyń. 

Kościół odmrożony

Pawel Leśniewski

Lewicowi działacze 

i politycy uwielbiają przed-

stawiać Kościół jako „świę-

tą krowę” współczesnej 

Polski
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