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List od redakcji:  

Drodzy Czytelnicy!  

Kilka dni dzieli nas od wyborów do Europarlamentu. Unia Europejska każdemu z nas kojarzy 

się w różnoraki sposób. Widzimy w niej inne profity oraz dostrzegamy odmienne restrykcje. Jednak 

mimo rozbieżnych poglądów, trudno byłoby sobie wyobrazić dzisiejszą Europę bez tej instytucji. W 

naszym piśmie, którego nazwa nawiązuje do prawdopodobnie największego dzieła filmowego 

wszechczasów, przedstawimy studenckie opinie na tematy polityczne, kulturalne i społeczne.  

Z naszego pisma dowiecie się m.in. jakie korzyści płyną dla Polski z bycia w UE oraz które 

kraje aspirują do członkostwa w tej instytucji. Czytając wywiad z Michałem Bonim poznacie szczegóły 

pracy europosła, a z działu kultura dowiecie się jakie muzea warto odwiedzić, udając się w podróż po 

Europie i o co tak naprawdę chodzi w konkursie Eurowizji. Z kolei nasi felietoniści przedstawią swój 

punkt widzenia na drażliwą tematykę poruszaną w jednym z „najlepszych reportaży najlepszych repor-

tażystów Polskiego Radia”. 

Mamy nadzieję, że lektura tego wydania dostarczy Wam zarówno wiele przyjemności, co re-

fleksji, a już na pewno nie pozwoli zapomnieć o udziale w nadchodzących wyborach! 
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(Nie)przełomowe sondaże 

Od grudnia 2018 do marca 2019 przeprowadzono mnóstwo sondaży 

przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Polacy będą podejmować 

decyzję o swoich reprezentantach na arenie europejskiej. Zlecały je różne 

instytucje, dla różnych mediów i z różnymi wynikami. Ale czy były one aż 

tak rewolucyjne, jak nam się wydaje? 

Analizując wyniki sondaży przeprowadzanych w ciągu ostatnich kilku miesięcy można zauwa-

żyć jedną prawidłowość – elektorat Prawa i Sprawiedliwości nie zmienia się. Jest to stała grupa wy-

borców. Widzimy to od lat. Wyniki partii zawsze oscylują w granicach 35 punktów procentowych (pa-

miętajmy o błędzie statystycznym, wynoszącym ok. 2 pp). Walka o pozostałe 65 punktów toczy się 

między PO, PSL i SLD. Pozostali gracze sceny politycznej zmieniają się jak w kalejdoskopie. Jedynym 

wyjątkiem może być partia Korwina-Mikke, która poza liderem, zmieniła już kilka razy swoją nazwę, 

ale reszta pozostaje taka sama – poparcie zawsze wynosi 1 punkt procentowy, a głównym hasłem 

partii jest ograniczenie praw wyborczych, nie tylko dla kobiet i zniesienie demokracji (żeby to zrobić 

muszą wygrać demokratyczne wybory, paradoks?). 

Kolejnym dużym graczem sondażowym po PiS jest KO. Koalicja Obywatelska to kolejny twór 

powstały pod egidą PO. W momencie gdy zabrakło jej lidera – Donalda Tuska, możemy zaobserwo-

wać niezwykłą konsternację pośród nowych władz partii. Nie mają konkretnego pomysłu na Polskę, 

non stop obserwujemy odpieranie przez nich argumentów partii rządzącej, ciągłą dyskusję, która jak 

na razie nic dobrego dla nich nie czyni. Podobnie jak w przypadku Prawa i Sprawiedliwości, koalicja 

PO-PSL-.Nowoczesna-SLD-Zieloni (dużo ich, prawda?) utrzymuje stały elektorat, ok. 35 punktów 

procentowych. Od momentu tego gigantycznego połączenia nie zaobserwujemy nic niezwykłego – 

wszyscy, którzy chcieliby głosować na partie lewicowe lub PSL, po prostu „przerzucili się” na KO. 

Trzeba pamiętać, że ta integracja skupia jedne z największych partii w polskiej polityce, od lewicy do 

centrum, sprawiając, że słupek Koalicji rośnie, na rzecz zaniku części wyników (wykres poniżej). 

Co w tych sondażach ciekawi najbardziej? Przede wszystkim stabilna pozycja ugrupowania 

założonego całkiem niedawno, czyli „Wiosny” Robert Biedronia. Jeszcze zanim została ogłoszona 

nazwa i program partii w sondażach można było zobaczyć 7% koło jego nazwiska. Jest wiele powo-

dów, dla których były prezydent Słupska może chwalić się teraz 10% poparciem. Zaczynając od libe-

ralnych postulatów popieranych przez młodych ludzi, na świeżości, którą wniósł do polityki kończąc. 

Tą świeżością jest otwartość na wyborcę, podążanie torami, którym podąża Europa Zachodnia; tole-

rancja i szczerość oraz nowoczesność (której, delikatnie mówiąc, brakuje ugrupowaniu o podobnej 

nazwie).  

Na końcu stawki, ale z wynikiem gwarantującym 2 mandaty w Europarlamencie możemy od-

notować ugrupowanie Kukiz’15. No właśnie, ugrupowanie, nie partia. Skupia osoby o różnych poglą-

dach od narodowościowych, przez katolicko-konserwatywne na liberalnych kończąc. Były lider zespo-

łu „Piersi” skupił wokół siebie osoby, którym polityka w obecnej formie nie odpowiada i dając im wolną  
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rękę wpuścił w ławy sejmowe. Teraz jego towarzysze postarają się o zajęcie miejsc w większej sali, w 

Sztrasburgu. 

Co pokazuje nam więc analiza tych wszystkich wyników? Nic nowego. PiS ma stały elektorat. 

PO, które zjednoczyło się z lewicą i PSL-em sumuje poparcie tych wszystkich grup i wreszcie ma re-

alne szanse wygrać z PiS-em (w grupie siła?), a Kukiz’15 pielęgnuje swoje poparcie 7% społeczeń-

stwa. Jedyną nowością jest Robert Biedroń i jego świeża „Wiosna”, ale nadal nie wiemy dokładnie jak 

będzie ona funkcjonować. 

Wybory do Parlamentu Europejskiego są w tym roku przygrywką do tych najważniejszych – o 

władzę w Polsce, czyli do sejmu i senatu RP. Będzie to test, który sprawdzi jak ma się opozycja, czy 

Prawo i Sprawiedliwość ma szansę na utrzymanie władzy i czy powiew „Wiosny” nie okaże się tylko 

delikatnym zefirkiem. 

Dużo zależy od frekwencji, a ta zapowiada się najlepiej w historii. Dotychczas Polacy byli jed-

nym z tych państw, których obywatele nie chodzili często na wybory do UE. Średnia frekwencja z 

ostatnich lat to 23% uprawnionych. W tym roku ma być lepiej. Jednak nikt nie jest w stanie przewi-

dzieć czy uda nam się przekroczyć 30%. Do wyborów samorządowych miało pójść 74% Polaków, a 

skończyło się na 55%.  

Czas pokaże czy wybory europejskie okażą się prorocze dla jesiennych parlamentarnych. Okaże się 

także, jakie podejście mają Polacy do Unii po ostatnich zawirowaniach z Brexitem, uchodźcami, no-

wym prawem autorskim i innymi, które non stop trapią polskie media. 

 

Żródło Data PiS - Zjed-
noczona 
Prawica 

Koalicja 
Obywatel-
ska 

Wio-
sna 

Ku-
kiz'15 

PSL SLD Wolność 
+ Ruch 
Naro-
dowy 

IPSOS 22/12/20
18 

38,83 26,12 7,95 6,1 4,8
5 

4,7
1 

3,45 

IBSP 04/02/20
19 

37,59 42,07 8,33 3,66   0,37 

IBRIS 18/02/20
19 

40 32 7 4 4 6 2 

PARR + 
Bada-
nia.pro 

06/03/20
19 

36 34 11 5   2 

TVN24 13/03/20
19 

33 35 11 7    

 

         Magdalena Poprzeczko 
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Po co nam Unia Europejska 

Głównie jeśli poruszamy temat korzyści płynących z przynależ-

ności do Uni i Europejskiej, pojawia się „rozwój gospodarczy”. 

Często też zwracamy uwagę na to jakie ograniczenia wiążą się 

z wspólnotą, to, że narzuca nam pewne prawa. Tak jakbyśmy 

zapomnieli o wymiarze samej idei.  

Dzięki Unii Europejskiej możemy mieć poczucie bezpieczeństwa i przynależność. Nasza toż-

samość nabrała nowego znaczenia, ponieważ po wejściu do UE ludzie prócz tego, że jesteśmy Pola-

kami mamy świadomości bycia Europejczykami. Często w swoim pojmowaniu skupiamy się na tym co 

jest łatwe do policzenia, do zapisania w formie norm i praw. Choć to jest ważne to myślę, że na prze-

strzeni piętnastu lat bycia w UE zapomnieliśmy o tych wartościach, które nie są uchwytne, nie są do 

policzenia. 

UE miała zapewnić równowagę i bezpieczeństwo, miała być wspólnotą. Ludzie mieli pozna-

wać kulturę krajów członkowskich, żeby się lepiej rozumieć, żeby się wzajemnie oswajać i dzięki temu 

zbliżać, żeby w więzi jaką daje UE była siła. Czy my o tym pamiętamy? 

Czy kiedy słyszymy Unia Europejska to myślimy tylko o euro? Unia miała nas jednoczyć, dla pokoju. 

Narody Europejskie miały razem zabiegać o dobro wspólnoty. Otwarte granice mogły być szansą na 

walkę z uprzedzeniami wobec innych, na obalanie narodowych stereotypów. Mieliśmy okazję zmienić 

podejście do obcego, mogliśmy się z nim oswoić, poznać inne narody. A my się jeszcze bardziej boi-

my odsuwamy, wyliczamy jaką to mamy krzywdę, bo UE zabrania nam czegoś. Tak nas pochłonęła ta 

wyliczanka, że nie dostrzegamy tego co dobre, że ciągle nam mało. 

A my co daliśmy UE, pierogi? 

Monika Tułodziecka 
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Politykę traktuję jako służbę publiczną 

O tym co jest ważne w pracy w Parlamencie Europejskim, korzyściach 

wynikających dla Polski z bycia członkiem UE i przyczynach pojawiania 

się eurosceptycyzmu z europosłem Michałem Bonim rozmawiała Karoli-

na Chojnacka.  

Dlaczego zdecydował się Pan zająć polityką?  

Polityką zajmuję się od czasów Solidarności. Była to wtedy dla mnie misja społeczna i obywa-

telska.  Po Okrągłym Stole i wyborach 4 czerwca 1989 r., najpierw zostałem szefem regionu Mazow-

sze Solidarności, a później w 1991 r. zostałem ministrem pracy i polityki społecznej. Można powie-

dzieć, że zajmuję się polityką od samego początku istnienia niepodległej i wolnej Polski. Traktuję ją 

jako służbę publiczną, rozumianą jako rozwiązywanie, niekiedy bardzo trudnych, problemów czy ne-

gocjacje i rozmowy z partnerami społecznymi.  

Dla mnie polityka to konkretne zadania i rozwiązywanie określonych spraw związanych z potrzebami 

ludzi. Jest takie określenie po angielsku: evidence-based policy, czyli polityka oparta na danych, fak-

tach, analizach, a nie na  ideologii, emocjach i populizmie. Przez lata oprócz pełnienia funkcji ministe-

rialnych czy doradczych przy rządach, zajmowałem się właśnie tego rodzaju polityką. Wiele razy by-

łem negocjatorem w trakcie rozmów z górnikami, nauczycielami, kolejarzami oraz innymi grupami 

społecznymi i obywatelskimi. Jestem także autorem różnych opracowań, między innymi programu 

walki z bezrobociem, analizy dotyczącej perspektyw demograficznych Polski, projektu „Polska 2030” 

oraz raportów „Młodzi 2011” i „Młodzi 2018”.  

Skąd decyzja o kandydowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku?  

Uznałem, że warto byłoby zrozumieć, jak polityka wygląda na szczeblu europejskim. Jestem 

głęboko przekonany, że jeśli ma się ten rodzaj doświadczenia co ja, to dobrze co pewien czas spraw-

dzać siebie w nowych środowiskach. Parlament Europejski i poziom europejski były dla mnie nowym 

środowiskiem. Uważam także, że w polityce krajowej powinno być o wiele, wiele więcej ludzi młodych, 

takich, którzy czują na bieżąco wszystkie ważne dla naszego kraju sprawy. Nie chcę powiedzieć, że 

młodzi nie powinni iść do Parlamentu Europejskiego. Powinni. Jednak czuję, że moje miejsce, przy 

tylu doświadczeniach, jest już bardziej w tej chwili tam, na arenie europejskiej. A w kraju  młoda gene-

racja, powinna wziąć na pewno o wiele więcej spraw w swoje ręce. 

Czyli na początku praca w Parlamencie Europejskim była dla Pana swojego rodzaju wyzwa-

niem?  

Była wyzwaniem, bo też nie do końca wiedziałem na czym będzie polegać. Wszyscy mamy 

wiedzę ogólną, że tam się pracuje nad jakimiś raportami, legislacją, rozporządzeniami i dyrektywami. 

Wiemy, że 70 proc. tego prawa, które my mamy dzisiaj w kraju jest pochodną prawa europejskiego. 

Ale to tylko teoria. Praktyka pokazała mi, że ważne są trzy rzeczy. Po pierwsze wspominana przez 

mnie wcześniej evidence-based policy. Żeby podjąć jakąś decyzję legislacyjną, muszę mieć odpo-

wiednią wiedzę. Zdobywam ją czytając różne opracowania, a także rozmawiając z partnerami. Jeśli   
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jest to np. rozwiązanie ważne dla biznesu, to jest ono też ważne dla konsumentów oraz wielu innych 

grup społecznych. Ze wszystkimi tymi grupami muszę porozmawiać. One często reprezentują swoje 

interesy i swoje spojrzenie na sprawę. Dopóki nie zrozumiem tych wszystkich spojrzeń, to nie będę 

wiedział, co naprawdę chcemy tą legislacją osiągnąć.  

Po drugie jest niezwykle istotne, żeby być otwartym w tej pracy na budowanie kompromisów. 

Praca w Parlamencie Europejskim polega na tym, że gdy pojawia się nowy projekt, to dostaje go do 

rąk i do pracy nad nim sprawozdawca oraz tak zwani współsprawozdawcy z każdej grupy politycznej. 

Od samego początku różne grupy polityczne pracują ze sobą, pokazując różnice w rozumieniu oraz 

widzeniu różnych rzeczy, albo też otwierając się na możliwe kompromisy. Współsprawozdawcy razem 

ze sprawozdawcą, ścierają się, dyskutują 

o różnych sprawach, budują porozumie-

nia. Te kompromisy są głosowane w ko-

misji, i jeśli nie są one bardzo kontrower-

syjne i nie ma większych różnic, to projekt 

idzie dalej do głosowania na posiedzeniu 

plenarnym.  

Trzeci element, który w Parla-

mencie Europejskim jest istotny, to budo-

wanie sojuszy. Jest to ważne, kiedy chce 

się np. zgłosić poprawkę. Podam przykład 

– w rozporządzeniu o tworzeniu funduszu 

obrony, przeznaczonym dla firm oraz 

ośrodków naukowych zajmujących się 

obronnością i sprawami militarnymi, było 

napisane, że po granty na badania i przy-

gotowanie nowych rozwiązań zwiększają-

cych obronność, mogą występować kon-

sorcja biznesowo-naukowe z co najmniej 

dwóch krajów. Uznałem, że musimy wpisać poprawkę, że z co najmniej czterech krajów. Jednak jeśli 

zgłoszę poprawkę i nawet poproszę moich dwóch polskich kolegów o wsparcie, to nie wiadomo czy 

przejdzie. Dlatego musiałem pójść z tą poprawką również do kolegów z Francji, Niemiec, Hiszpanii, 

Włoch. Dlatego element kooperatywności i współpraca z innymi jest niezwykle ważna –  żeby móc 

walczyć o interes kraju i interes dobrego dla kraju rozwiązania.  

 

Pracując nad różnymi rozporządzeniami, bardziej myśli Pan o interesie Polski czy wspólnoty?  

Trzeba myśleć o jednym i o drugim. Nie można myśleć o interesie tylko jednego kraju, bo isto-

ta pracy na poziomie europejskim polega na tym, żeby te interesy ścierać, wypośrodkować i zna-

leźćrozwiązanie, które będzie optymalne – dobre dla danego kraju, ale równocześnie posuwające do 

przodu przewagi europejskie.Bywają oczywiście skrajne sytuacje jak np. przy dyskusji nad pakietem 
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mobilności. Jest pewna presja ze strony krajów dawnego zachodu, tak bym to powiedział, żeby wpro-

wadzić pewne reguły, na które kraje naszej części Europy, te które głównie wstąpiły do Unii Europej-

skiej po 2004 r., nie do końca się zgadzają, bo mamy trochę inne uwarunkowania gospodarcze. Toczy 

się o to dosyć zasadniczy spór, w którym chodzi jednak nie tylko o interesy narodowe, ale też  o inte-

resy różnych grup krajów.  

Istota polega jednak na tym, żeby łączyć interes krajowy i wspólnotowy, bo taki jest sens ist-

nienia Unii Europejskiej. Interesy narodowe są różne, bo kraje są różnie rozwinięte. Należy przecho-

dzić od tego co krajowe, do tego co wspólnotowe, pokazując przy tym jaki jest wspólny interes. Tak 

jest lepiej, wygodniej i bezpieczniej dla nas wszystkich.  

 

Jakie najważniejsze korzyści wynikają dla Polski z bycia członkiem UE? 

Na pewno jest to szansa na odrobienie zaległości cywilizacyjnych. Kiedy kraje europejskie miały plan 

Marshalla i się rozwijały po wojnie to my kręciliśmy się w kółko, tak najprościej mówiąc. Jak spojrzeć 

na lata 80-te, to Polska była jednym z niewielu krajów na świecie, który przez całą dekadę miał ujemny 

wzrost gospodarczy. Bycie w Unii Europejskiej stworzyło nam szansę, żebyśmy odrobili różne zale-

głości i uzupełnili deficyty. Np. w Europie budowano autostrady w latach 50-60-tych, a my dopiero na 

przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI w. Wcześniej nie mieliśmy pieniędzy na autostrady oraz na 

taką szeroką rozbudowę dróg z własnego krajowego budżetu. Dopiero jak weszliśmy do Unii, to oka-

zało się, że możemy to zacząć robić.  

Niektórzy mówią, że jedną z najważniejszych rzeczy są pieniądze z polityki spójności. To jest 

bardzo ważne dla polskiego rozwoju, stanowi m.in. potężne wsparcie dla rozwoju rolnictwa. Osobiście 

uważam, że jeszcze  ważniejsze są szanse jakie tworzy do polskich firm wielki, wspólny, europejski 

rynek. Mogą one swobodnie rozwijać swoją działalność w całej Europie, a wszystkie unijne harmoni-

zacje prawne służą temu, żeby było łatwiej, żeby nie trzeba było dostosowywać się do nowych reżi-

mów prawnych w każdym kraju osobno. Ta swoboda działania na dużym europejskim rynku, ma o 

wiele większy wpływ na nasz rozwój gospodarczy, niż tylko pieniądze z samej spójności. 

Znajdujemy się również we wspólnym obiegu wartości. Przed wejściem do Unii Europejskiej, każdy 

kraj musi wypełnić tzw. kryteria kopenhaskie. Dotyczą one m.in. zasad praworządności, mechanizmów 

demokratycznych, czy praw obywatelskich. Pozwala to nam, przy historycznych różnicach kulturo-

wych, łatwiej budować wspólnotę europejską – gdy jestem obywatelem jednego kraju i jadę do innego 

państwa, np. do Francji, to generalne reguły ochrony moich praw jako obywatela, ale także coraz czę-

ściej konsumenta, są mniej więcej takie same. Z punktu widzenia obywatela są to niezwykle ważne 

mechanizmy prawne, które chronią go jako człowieka i konsumenta, i które daje mu Unia Europejska. 

W dzisiejszym świecie dużej konkurencyjności i wielkiej siły Chin, Stanów Zjednoczonych oraz 

Azji Południowo-Wschodniej, żaden europejski kraj osobno nie miałaby szans z nimi konkurować. 

Natomiast unijna gospodarka 500 mln konsumentów ma takie szanse. Razem zwiększamy swoje 

szanse konkurencyjne; z naszymi towarami i usługami jedziemy w świat i podbijamy, w pozytywnym  
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tego słowa znaczeniu, nowe rynki. Jest to dobre dla rozwoju gospodarczego. A na jego końcu jest 

każdy z nas i jego dobrobyt.  

Czy nie ma Pan wrażenia, że Polacy nie do końca zdają sobie sprawę z tych wszystkich korzy-

ści?  

Tak i to jest oczywiście wielki problem. Moim zdaniem są dwie główne przyczyny takiego sta-

nu rzeczy. Po pierwsze bardzo często politycy, w różnych krajach, skupiają się tylko na jednym ele-

mencie, czyli kasie z Unii. Jest ona oczywiście bardzo ważna i potrzebna, ale jak korzyści płynące z 

bycia członkiem UE zredukuje się tylko do tego, to później ludzie uważają, że ta kasa im się po prostu 

należy, a reszta jest nieważna. To jest pewien błąd. Po drugie często też bywa tak, że wraca premier z 

posiedzenia Rady Europejskiej i mówi: „Rada podjęła jakąś decyzję. To nie moja wina. To Bruksela”. 

No tak nie ma! Istota podejmowania decyzji w Unii Europejskiej polega na tym, że Rada albo musi 

mieć zgodę jednomyślną wszystkich państw, albo większości, tak jak w demokracji. I powinniśmy 

podporządkowywać się tej woli większości, a nie mówić, że my to zrobimy inaczej. Wszystkie reguły 

prawne, które obowiązują w UE podejmowane są w trójkącie: Rada Europejska, czyli państwa człon-

kowskie, które mają możliwość sprzeciwu, Parlament Europejski i Komisja Europejska. Te mechani-

zmy są po to, żeby wszystkie sprawy były szeroko konsultowane i omawiane. Nie można mówić, że to 

Bruksela coś wymyśliła, bo uczestniczymy we wszystkim i to od naszej aktywności zależy czy uczest-

niczymy w tym lepiej czy gorzej.  

I jeszcze jedna rzecz, która wydaje mi się istotna. Przez cały czas trwania mojej kadencji może z 10 

razy polskie media pytały mnie o sprawy europejskie, w większości pytają o sprawy krajowe. Media 

publiczne i prywatne, moim zdaniem, za mało uwagi poświęcają sprawom europejskim, żeby wyja-

śniać ludziom na czym to wszystko polega.  

 

Czy europosłowie mają jakieś sposoby, żeby promować te korzyści i wartości europejskie 

wśród rodaków?  

Ja staram się to robić. Jestem aktywny na Facebooku i Twitterze. Z każdego posiedzenia ple-

narnego jest nagranie z moją krótką wypowiedzią, tak żeby ludzie mogli mnie usłyszeć. O każdej rze-

czy, którą się zajmuję, o każdym głosowaniu i jego wynikach informuję w krótkich postach. Wykorzy-

stuję media elektroniczne, te nowe technologie, aby jak najszerzej informować o swojej działalności 

wyborców. Ale jak widać jest to niewystarczające. Powinno być więcej informacji o działalności UE w 

mediach tradycyjnych – gazetach, telewizji, radiu. Powinno być więcej miejsc, gdzie my, europosłowie, 

możemy opowiadać o naszej pracy i ludzi przygotowanych, żeby nas pytać.  

 

Czy ceni też Pan osobisty kontakt ze swoimi wyborcami? 

Bezpośrednie spotkania są dla mnie bardzo ważne. Przez całą kadencję organizowałem cykle 

spotkań z różnymi grupami społecznymi, np. z osobami aktywnymi w uniwersytetach trzeciego wieku, 

ciekawymi świata itd. Mówiłem tam o  sprawach Brexitu, dezinformacji, fake newsach czy o zdrowiu. 

Miałem wrażenie, że słuchając mnie dowiadują się bardzo wielu konkretnych rzeczy.  
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Bardzo chętnie uczestniczę w tego typu spotkaniach. Przypomnę jeszcze raz moją definicję bycia w 

polityce jako służbę publiczną. Jestem w Parlamencie Europejskim, żeby tam pracować, być aktyw-

nym w tych wszystkich sprawach, o których wcześniej mówiłem. Walka o interes europejski i Polski 

jest sprzężona ze sobą Jestem tam po to, żeby zdawać sprawozdania swoim wyborcom z tego co 

robię; poprzez media tradycyjne jak mnie zapraszają, oraz sam poprzez media elektroniczne i bieżące 

spotkania na terenie swojego okręgu wyborczego i Polski. 

 

Co sądzi Pan o rosnącym eurosceptycyzmie?  

Jak się popatrzy na badanie Eurobarometru, to Polska jest jednym z krajów, w którym społe-

czeństwo pokazuje, że chce być w Unii Europejskiej. Ponad 80% badanych chce by Polska była 

członkiem UE. Moim zdaniem, nie ma u nas jakiegoś skrajnego eurosceptycyzmu. Jeśli on się poja-

wia, to bierze się to w głównej mierze z takiej złej propagandy. Z tego mówienia, że Bruksela nam coś 

narzuciła, a nie mówienia, że my powinniśmy wpływać i wpływamy na różne decyzje. W debacie pu-

blicznej pojawia się porównanie, że Bruksela to takie zło, jak kiedyś Moskwa. Co jest oczywiście fał-

szem, ale część ludzi, nie mając odpowiedniej wiedzy, może tak sobie pomyśleć. Jarosław Kaczyński 

prowadząc grę polityczną i kampanię, mówi, że będą specjalne dodatki na krowy i świnie, ale nie do 

końca uświadamia swoich wyborców, że może to zrobić, jeśli już, tylko dzięki środkom europejskim. 

Jeśli w życiu społecznym pojawia się eurosceptycyzm to dlatego, że  ludzie za mało wiedzą, a za 

mocno, przynajmniej w ostatnich latach, krzewi się wśród nich poczucie zagrożenia ze strony UE. 

Dodatkowo wprowadza się  mit, że Unia nie potrafi rozwiązywać problemów. Od 70 lat, jak Unia istnie-

je, nieustanie rozwiązuje problemy. Moim zdaniem ta fałszywa propaganda i kreowanie negatywnych 

emocji odgrywa największą rolę w rozwoju eurosceptycyzmu.  

 

Czy jeśli obecne władze wygrają październikowe wybory w Polsce i będą kontynuować swoją 

politykę, to tzw. Polexit jest możliwy?  

Są dwie definicje Polexitu. Pierwsza formalna, czyli opuszczenie wspólnoty, jak brytyjski 

Brexit. A Brexit to jest zły interes, i dla nas, i dla całej Unii Europejskiej i dla Brytyjczyków. To dzisiaj 

coraz więcej ludzi rozumie.  

Ale można też definiować Polexit jako odwracanie się od Unii Europejskiej. To z czym obecnie mamy 

do czynienia w Polsce, jakąś formą Polexitu, to właśnie to. Są przepisy unijne o ochronie środowiska, 

lasach, a my zrobiliśmy wycinkę w Puszczy Białowieskiej. Są przepisy UE, które jasno mówią o spra-

wach praworządności, o niezależności sądownictwa, a myśmy je zignorowali. Krótko mówiąc: robimy 

coś, co obniża naszą pozycję w UE i jest właśnie przykładem odwracania się od Unii Europejskiej. 

Mamy np. zapowiedź lidera PiS, że on teraz będzie głównym obrońcą wolności w Internecie, bo 

wchodzi dyrektywa o prawach autorskich. Ja sam byłem przeciwko tej dyrektywie i artykułowi 13, ale 

jak wchodzi dyrektywa jako prawo, to wchodzi dyrektywa jako prawo. I nie wolno mówić, że się tego 

nie zrealizuje, bo to jest odwracanie się od UE. Należy powiedzieć, że będziemy chcieli jakoś inteli-

gentnie, z jak najmniej negatywnymi skutkami to wdrożyć.  
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Moim zdaniem cały czas ocieramy się o odwracanie się od Unii Europejskiej. Co nie jest dobre. W 

dyskusji o pieniądzach na przyszłą perspektywę finansową na lata 2021-2027, nie jesteśmy przy stole 

głównym tych negocjacji i nie dlatego, że nas ktoś odstawił, ale dlatego, że sami uznaliśmy, że nie 

chcemy przy nim być. Koledzy z Bułgarii, Rumuni, Czech, Słowacji, Węgier, Litwy, Łotwy i Estonii 

mówią mi: „Jak byliście silni w Unii i było wam po drodze z UE, nie odwracaliście się do niej plecami, 

to umieliście załatwiać wasz interes, ale przy okazji też interes całej grupy naszych krajów”. Pytają: 

„Co się stało? Wróćcie do tego co było! Tylko wtedy możemy walczyć o nasze wspólne interesy. Wy 

jako silny lider, a my za wami, my was wspierający”. Nasze odwracanie się od UE powoduje wyklu-

czenie, odstawanie. Nic dobrego z tego dla dobra kraju i przyszłości Polaków nie wynika.  

 

Aktywnie wspiera Pan Młodych Demokratów czy to właśnie młodzi powinni być przeciwwagą 

dla nastrojów antyeuropejskich? 

Myślę, że tak. Chociaż młodzi też mają wiele wątpliwości. Dla młodych jest bardzo ważna toż-

samość. Niestety ktoś im wmawia w różnego rodzaju przekazach, że bycie Polakiem i bycie Europej-

czykiem jednocześnie nie jest możliwe. Że Europa ma jakieś wartości, których my nie akceptujemy. 

Bo one co? Nie są chrześcijańskie? Europa jest cała oparta na chrześcijaństwie, tylko jest to chrześci-

jaństwo przeniknięte także wartościami oświecenia – wolnością, równością, braterstwem. Wszystkie 

europejskie partie konserwatywne, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, chadeckie, chrześcijańskie w 

UE mają tego świadomość. Moim zdaniem trochę za daleko poszło to budowanie tożsamości tylko i 

wyłącznie w oparciu o wartości narodowe. Nie mam nic przeciwko nim, uważam, że człowiek potrze-

buje zakorzenienia lokalnego, regionalnego i narodowego, ale także europejskiego. Jeśli odwracamy  
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się od tej Unii, to wtedy młodzi też zaczynają mieć różnego rodzaju wątpliwości.  

Są trzy grupy młodych, tak mi się wydaje. Pierwsi mówią nie UE, bo narodowe wartości są najważniej-

sze i Unia tylko nam szkodzi. Drudzy to są ci, którzy rozumieją sprawy unijne, i mówią: „Tak, powinni-

śmy być w Unii”. Jest jeszcze trzecia grupa osób, która moim zdaniem na co dzień z radością korzysta 

ze wszystkich ułatwień unijnych – jeździ na stypendia, wymiany, przekracza granice bez kontroli 

paszportowej – ale nie ma świadomości, że to dzieje dzięki byciu w Unii. I tych trzeba przekonywać i 

pokazywać im, że to się nie wzięło znikąd – że to zostało wspólnie w Unii wypracowane.  

 

Czy każdy może „Zakochać się w Europie”? 

Zakochanie się ma dwa wymiary. Miłość to emocja. Żeby ta emocja powstała w związku z 

Unią Europejską, to moim zdaniem, dobrze jest mieć trochę zdrowego rozsądku. Nie chcę powiedzieć 

„małżeństwo z rozsądku”, ale odrobina racjonalnego wymiaru jest potrzebna, żeby wiedzieć dlaczego 

ta relacja  jest fajna.  

Powinniśmy dbać o to, żeby jak najwięcej ludzi jechało i zobaczyło inne kraje UE. W Parlamencie 

Europejskim ma się możliwość zapraszania gości. W sumie w ciągu mojej kadencji zaprosiłem około 

500 osób. Część z nich pierwszy raz w życiu była za granicą. Zobaczyli Parlament Europejski, Brukse-

lę, ale też inne miasta m.in.: Brugię czy Antwerpię. Zakochanie się w Europie oznacza też zobaczenie 

że ludzie w krajach unijnych, mimo że mówią w innych językach to są tacy sami jak my. Wtedy jest 

nam łatwiej pokonać lęk, że oni są inni, dalecy i obcy. Zakochanie się w Europie polega na tym, żeby-

śmy poczuli unijną bliskość, zarówno poprzez korzyści i interesy, jak i wspólne emocje.  

Unia Europejska powstała, żeby ochronić po doświadczeniach dwóch wojen światowych pokój w Eu-

ropie. Czy jest dla nas coś ważniejszego? Zakochajmy się, żeby dalej utrzymywać ład w Europie, bo 

bez niego zginiemy. Nasze zakochanie może dać nam dobre poczucie tożsamości i zakorzenienia, a 

przy tym oprócz przyjemności, jest też dużo praktycznego pożytku z bycia z kimś razem. 

rozmawiała Karolina Chojnacka 
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Kto chce do Unii? 

Aby zostać członkiem Unii Europejskiej trzeba być wolnym, suwerennym 

państwem. Kraj, który pragnie zasilić szeregi UE musi respektować prawo 

międzynarodowe, mieć rozwiniętą gospodarkę rynkową, aby konkurować na 

jednolitym, wspólnym rynku wewnętrznym. Wszystkie te postanowienia zo-

stały spisane w 1993 roku na szczycie Rady Europejskiej w Kopenhadze. Status oficjalnych 

kandydatów ma obecnie sześć krajów. Przedstawimy je w krótkiej charakterystyce. 

Albania (od 2014 r.) 

Ustrój: republika, prezydent Ilir Meta 

Stolica: Tirana 

Wielkość kraju: 28 748 km², 139. kraj pod względem wielkości na świecie 

Religia (około): 60% muzułmanie, 30% chrześcijanie 

Gospodarka: dzięki znacznym bogactwom mineralnym w Albanii świetnie rozwija się górnictwo. Na 

wysokim poziomie jest również uprawa zbóż, szczególnie kukurydzy, pszenicy, buraków cukrowych 

czy tytoniu. 

Od czerwca 2014 roku Albania została uznana za oficjalnego kandydata do Unii Europejskiej. Od tego 

czasu stara się zrealizować reformy w zakresie między innymi administracji państwowej, ochrony praw 

człowieka i praw mniejszości czy zwalczenia przestępczości. Przystąpienie do Unii Europejskiej popie-

ra 96% obywateli.  

Czarnogóra (od 2010 r.) 

Ustrój: republika parlamentarna, prezydent Milo Đukanović 

Stolica: Podgorica 

Wielkość kraju: 13 812 km², 156. kraj pod względem wielkości na świecie 

Religia (około): 72% prawosławni, 19% muzułmanie, 3% katolicy 

Gospodarka: opiera się na rolnictwie, rybołówstwie, przemyśle i turystyce 

Od czerwca 2012 roku Rada Europejska negocjuje z Czarnogórą w sprawie wejścia do Unii. Do tej 

pory państwu udało się zakończyć negocjacje w dwóch z 24 rozdziałów – nauki i badaniach oraz edu-

kacji i kulturze. 

Macedonia Północna (od 2005 r.) 

Ustrój: republika parlamentarna, prezydent Ǵorge Iwanow 

Stolica: Skopje 

Wielkość kraju: 25 713 km², 145. kraj pod względem wielkości na świecie 

Religia (około): 61% prawosławni, 34% muzułmanie, 2% katolicy 

Gospodarka: nie jest wysoko rozwinięta, dominuje przemysł przetwórczy 

Macedonia nie rozpoczęła jeszcze negocjacji. Państwu na przeszkodzie stoi mniejszość albańska, 

która według Organizacji Narodów Zjednoczonych zagraża jedności kraju. Według badań, do lat 40.  
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XXI wieku Macedończycy mają stać się mniejszością we własnym kraju, nasili się przestępczość czy 

korupcja, a gospodarka Macedonii może nie wytrzymać konkurencji wolnego rynku. 

Serbia (od 2012 r.) 

Ustrój: republika, prezydent Aleksandar Vučić 

Stolica: Belgrad 

Wielkość kraju: 88 361 km², 112. kraj pod względem wielkości na świecie 

Religia (około):  84% prawosławni, 5% katolicy 

Gospodarka: dominacja dużych, państwowych przedsiębiorstw 

Serbia rozpoczęła negocjacje w styczniu 2014 roku. Jednak na przeszkodzie stoją jej liczne problemy 

wewnętrzne takie jak korupcja, inflacja oraz wysoki wskaźnik bezrobocia, a także jej konflikt z Koso-

wem. Normalizacja stosunków obu państw ma być filarem przesądzającym o postępie Serbii i jej włą-

czeniu do UE. 

Według badań prowadzonych w 2009 roku Serbowie są coraz mniej zainteresowani  członkowstwem 

w UE. W roku badań połowa respondentów zadeklarowała swoją chęć, zaś w 2006 roku za UE opo-

wiadało się 61% ankietowanych. 

Turcja (od 1999 r.) 

Od kiedy status: od 1999 roku 

Ustrój: republika prezydencka, prezydent Recep Tayyip Erdoğan 

Stolica: Ankara 

Wielkość kraju: 783 562 km², 37. kraj pod względem wielkości na świecie 

Religia (około): 98% muzułmanie, 0,43% chrześcijanie 

Gospodarka: opiera się głównie na rolnictwie, przemyśle i turystyce 

Turcja najdłużej czeka na przystąpienie do Unii – wniosek złożono w 1963 roku. Chociaż negocjacje 

rozpoczęto w 2005 roku, Turcji udało się podołać tylko jednemu rozdziałowi. Na przeszkodzie w wy-

pełnieniu postanowień stoi tak skomplikowana sytuacja polityczna i hamowanie reform wewnętrznych. 

Islandia (od 2010 r.) 

Ustrój: demokracja parlamentarna, prezydent Guðni Thorlacius Jóhannesson 

Stolica: Reykjavik 

Wielkość kraju:103 125 km², 107. kraj pod względem wielkości na świecie 

Religia (około): 75% luteranie, 3% katolicy 

Gospodarka: dzięki świetnie rozwiniętej linii brzegowej, gospodarka kraju opiera się przede wszyst-

kim na rybołówstwie 

Islandia jest wciąż oficjalnym kandydatem do UE mimo tego, że obejmujący władzę w 2013 roku euro-

sceptyczny rząd zadecydował o zawieszeniu negocjacji. Od 2017 roku współpraca kraju jest konty-

nuowana w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W 2007 roku, a więc jeszcze przed za-

wieszeniem negocjacji, za wejściem do Unii Europejskiej opowiadało się 48% Islandczyków. 

          Klaudia Walewska 
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EUROPEJCZYK NA STAŻ! 

Ciekawe  miejsca,  unikalne  doświadczenia,  praca  z  ludźmi  z  całego  

świata,  nauka dodatkowego języka, rzetelny wpis w CV , poznanie funk-

cjonowania europejskiej instytucji i wreszcie praktyka, która może być po-

czątkiem niezwykłej kariery. Korzyści wynikających z  odbycia  stażu  czy  

wolontariatu  w organizacjach  i  instytucjach  europejskich  jest  znacznie 

więcej — i nie sposób ich wszystkich wyliczyć.   

Praktyka  w  międzynarodowej  instytucji  to  marzenie  wielu  młodych  ludzi  z  Europy i   ze   

świata.   Różnorodność   staży   i   organizacji   je   oferujących   oraz   solidny   zakres obowiązków  

sprawiają,  że  liczba  aplikacji  rok  rocznie  wzrasta.  Wśród  tysięcy  młodych Europejczyków są 

zarówno studenci, absolwenci, jak i osoby, które mają już za sobą pewien staż  zawodowy.  Ekonomi-

ści,  politolodzy,  prawnicy,  finansiści,  spece  od  komunikacji  i  PR, filolodzy,   absolwenci   kulturo-

znawstwa,   przyszli   dziennikarze.   Szansę   mają   wszyscy! Kluczowy warunek — bardzo dobra 

znajomość języków obcych, przede wszystkim języka angielskiego.   I   choć   oferty   cieszą   się   

ogromną   popularnością,   to   jednak   pozytywna odpowiedź trafia do kilku procent aplikujących.  

Ale,  Drodzy  Studenci,  nie  zniechęcajcie  się!  Aplikacja  w  końcu  nic  nie  kosztuje, a  kto  wie  —  

może  to  właśnie  początek  czegoś  niezwykłego?   

Aby  ułatwić  Wam  podjęcie decyzji,   prezentuję   przegląd   najciekawszych   organizacji   i   

ofert   stażowych.   Niech   te wskazówki zachęcą Was do podjęcia próby — i to jeszcze w tym roku! 

Każda z propozycji zawiera  odnośnik  do  strony  internetowej,  pod  którą  znajdziecie  formularz  

aplikacyjny i dodatkowe informacje. Skierujcie więc swe palce w stronę klawiatury i... uzupełniajcie! 

Powodzenia! 

 Komisja Europejska  

Jesteś absolwentem wyższej uczelni? Znasz język angielski, francuski lub niemiecki na po-

ziomie C1/C2? Chciałbyś spędzić 5 miesięcy w Belgii, Irlandii, albo w Luksemburgu? Koniecznie 

sprawdź program stażowy oferowany przez Komisję Europejską! To tu wykuwa się  nowe  prawo  UE.  

To  tu  zarządza  się  budżetem  UE  i  to  tu  egzekwuje  się  europejskie prawodawstwo.   

Staże  rozpoczynają  się  w  dwóch  okresach:  1  marca  oraz  1  października. Aplikacje składa   się   

elektronicznie,   poprzez   stworzenie   konta   w   systemie   ECAS   (European Commission  Authen-

tication   Service)   i   wypełnienie   formularza   rejestracyjnego.   Kopie wymaganych  dokumentów:  

paszportu,  dyplomów,  kursów,  certyfikatów  językowych  czy dokumentów   poświadczających   

doświadczenie   zawodowe   będą   potrzebne   dopiero w  drugim  etapie  selekcji.  Pamiętaj,  że  

wypełniając  aplikację,  warto  się  czymś  wyróżnić. Bezcelowe  wydaje  się  wypisywanie  kolejnych  

—z  pewnością  niezwykle  istotnych—  cech, które  i  tak  znajdują  się  już  w  CV.  Może  zamiast  

tego  warto  podzielić  się  jakąś  ideą, pomysłem  na  zmianę  lub  usprawnieniem  danego  systemu?  

Informacje  o  zakwalifikowaniu otrzymasz   10-12   tygodni   po   zakończeniu   okresu   aplikacyjne- 
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go.  Wówczas   zostaniesz zarejestrowany  w  Wirtualnej  Niebieskiej  Księdze  (Blue  Book).  Rozmo-

wy  kwalifikacyjne przeprowadzane  są  przez  telefon  lub  Skype’a.   

Stażyści  otrzymują  miesięcznie  około  1000 euro. Komisja zwraca też koszty podróży i ubezpiecze-

nia. Mieszkanie trzeba jednak znaleźć  opłacić  we  własnym  zakresie  (średni  koszt  zakwaterowania  

w  Brukseli  waha  się  między 350-550 euro miesięcznie). Więcej informacji na stronie: 

https://ec.europa.eu 

Rada Unii Europejskiej 

Posiadasz  obywatelstwo  państwa  członkowskiego  UE,  ukończyłeś  co  najmniej  1 stopień  

studiów  i  znasz  język  angielski  lub  francuski?  Zgłoś  się  i  spędź  5  miesięcy w Brukseli na stażu 

w jednym z departamentów Sekretariatu Generalnego Rady! Rada   reprezentuje   rządy   państw   

członkowskich.   Na   jej   forum   ministrowie wszystkich  państw  UE  przyjmują  przepisy  i  koordy-

nują  politykę.  Istnieje  prawie  50 dziedzin   stażu,   w   tym   biuro   prasowe,   technologia   komuni-

kacyjna,   internet   i   media społecznościowe czy monitoring środków przekazu — z pewnością każdy 

znajdzie coś dla siebie!  Do  zadań  stażysty  należą  również  podstawowe  obowiązki  administracyj-

ne  m.in. redagowanie protokołów, tłumaczenie dokumentów, pisanie sprawozdań czy uczestniczenie 

w posiedzeniach organów przygotowawczych. Zarządzający  pracami  Rady  Sekretariat  Generalny  

oferuje  zarówno  staże  płatne  jak i   praktyki   niepłatne.   Podstawowym   kryterium   selekcji   są   

wyniki   osiągnięte   podczas studiów.    

Wszystkie   aplikacje   są   analizowane   pod   kątem   potrzeb   poszczególnych departamentów  

Sekretariatu  Generalnego  Rady.  A  w  razie  wątpliwości  przeprowadza  się rozmowę przez Skype’a 

lub telefon. Staże odbywają się w dwóch okresach: 11 września – 16  października  oraz  15  stycznia  

–  15  marca.  Miesięczne  wynagrodzenie  w  Radzie  UE wynosi  podobnie  ponad  1000  euro.  W  

przypadku  praktyk  niepłatnych  wymagania  są podobne.  Oferta  jest  skierowana  dla  studentów,  

którzy  muszą  odbyć  praktyki  w  celu zaliczenia studiów. Praktyka trwa od 2 do 5 miesięcy i odbywa 

się w terminach: 1 lutego – 30 czerwca oraz 1 września– 31 stycznia. Więcej informacji na stronie: 

https://www.consilium.europa.eu 

 Parlament Europejski 

Tutaj   wymagania   są   jeszcze   prostsze.   Oprócz   obywatelstwa,   znajomości przynajm-

niej  jednego  oficjalnego  języka  Unii  Europejskiej  musisz  mieć  ukończone  18  lat w momencie 

rozpoczęcia stażu. Wszystko się zgadza? Złóż aplikację i przekonaj się jak od kuchni   wygląda   świat   

wielkiej   polityki!   Parlament   Europejski   to   instytucja   Unii Europejskiej  z  siedzibami  w  Brukseli,  

Strasburgu  i  Luksemburgu.  Parlament  ustala  nowe zasady, normy, przepisy, jakie następnie wcho-

dzą w życie w krajach członkowskich. Organ prawodawczy przesądza o rozmaitych aktach prawnych, 

uchwala budżet unijny. Co więcej, jest to również organ kontrolny, co przekłada się z kolei na możli-

wość prowadzenia nadzoru nad szeregiem wielorakich instytucji. Parlament Europejski oferuje kilka 

form staży:1.   staż   w   strukturach   administracyjnych   PE   jest   skierowany   do   absolwentów   

szkół wyższych. Profil ogólny bądź dziennikarski. Trwa 5 miesięcy, a rekrutacja odbywa się tylko dwa  

razy  w  roku:  15  marca  i  1  października.  Konieczne  jest  wypełnienie  formularza aplikacyjnego.   
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2.  staże  w  ramach  Nagrody  im.  Sacharowa  –  staże  dla  osób  zainteresowanych  prawami czło-

wieka.  Stażyści  poznają  działania  Parlamentu  Europejskiego  na  rzecz  praw  człowieka i między-

narodowych standardów dot. praw człowieka.  3.  staż  w  biurze  poselskim  trwa  1  miesiąc,  z  moż-

liwością  przedłużenia  w  zależności  od możliwości  kadrowych  konkretnego  biura.  Warto  przeglą-

dać  strony  internetowe  oraz  inne portale   społecznościowe   prowadzone   przez   posłów,   bowiem   

często   organizowane   są konkursy, w których nagrodą główną jest właśnie staż w Brukseli! Więcej 

informacji na stronie: http://www.europarl.europa.eu/portal/en 

Podsumowując, każda z instytucji ma swoje własne wymagania dotyczące tego, kogo przyjmuje na 

staż. W Parlamencie Europejskim obok standardowych staży są też specjalne staże dziennikarskie dla 

osób związanych z mediami. Oferta stażowa Komisji Europejskiej jest  bogata  i  niezwykle  korzystna.  

Procedury  naboru  stażystów  wyglądają  podobnie—poszukiwani  są  absolwenci  lub  studenci,  

którzy  ukończyli  3  rok  studiów.  Zwykle  nabór odbywa  się  dwa  razy  do  roku. Aby  zgłosić  się,  

należy  wypełnić  formularz  online,  czasami dołączyć  niezbędne  dokumenty,  np.  kopię  dyplomu  

ukończenia  studiów.  Następnie  CV trafia do specjalnej puli i czeka, aż ktoś się nim zainteresuje. 

Unia  proponuje  zarówno  płatne  staże  jak  i  bezpłatne  praktyki.  W  ciągu  pobytu stażysta  otrzy-

muje  stypendium  miesięczne  w  odpowiedniej  wysokości.  Przez  ten  czas praktykanci  i  stażyści  

mają  podobne  prawa  i  obowiązki  jak  unijni  urzędnicy,  tj.  prawo  do urlopu, do zwrotu kosztów 

wyjazdów służbowych, zwrotu kosztów leczenia itp.Instytucji  Unii  Europejskiej  oferujących  staże  

zagraniczne  jest  znacznie  więcej.  Warto zapoznać  się  z  pozostałymi  organizacjami.  Lista  insty-

tucji  europejskich  jest  dostępna  na stronie: www.europa.eu/about-eu/working-eu-

institutions/traineeships.   
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EU Aid Volunteers  

Senegal,  Nepal,  Uganda  a  może  Kolumbia?  Wspieraj  różnorodne  projekty  pomocy hu-

manitarnej  tam,  gdzie Twoja  pomoc  jest  najbardziej  potrzebna!  Europejski  Departament Operacji 

Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej (DG ECHO) to jedna z inicjatyw Unii Europejskiej,  która  

ma  na  celu  ratowanie  i  ochronę życia,  zapobieganie  i  łagodzenie ludzkich  cierpień  oraz  ochro-

nę  integralności  i  godności  populacji  dotkniętych  klęskami żywiołowymi i kryzysami spowodowa-

nymi przez człowieka.  EU  Aid   Volunteers   jest   programem   otwartym   dla   osób   o   szerokim   

spektrum doświadczeń.  Aby  ubiegać  się  o  pełen  etat  wolontariusz  pomocy  UE:  należy  pobrać 

uzupełnić kwestionariusz samooceny i CV Europass, które znajdują w ogłoszeniu o danym  

wakacie.  Te  dokumenty  są  niezbędne  podczas  składania  wniosku.  Wypełniony  formularz wnio-

sku  należy  wysłać  do  organizacji  wysyłającej  wraz  z  kwestionariuszem  samooceny, CV  Euro-

Pass  i  listem  motywacyjnym.  Organizacja  wysyłająca  zorganizuje  proces  selekcji zgodnie  z  

harmonogramem  określonym  w  ogłoszeniu  o  naborze.  Gdy  już  znajdziesz interesującą   ofertę   

upewnij   się,   czy   posiadasz   kwalifikacje   i   umiejętności,   które   sąpotrzebne.  Obowiązkowy  

dwutygodniowy  kurs  jest  częścią  procesu  selekcji.  Kandydaci wybrani  na  to  szkolenie  będą  

musieli  wziąć  udział  w  sesjach  przygotowawczych  online przed  uczestnictwem  w  szkoleniu.  

Program  kursów  odnosi  się  do  unijnego  systemu reagowania   kryzysowego,   wprowadzenia   do  

działań   humanitarnych,   zarządzania bezpieczeństwem,  zarządzania  projektami,  świadomości  

międzykulturowej,  rzecznictwa i komunikacji oraz pierwszej pomocy. Dostępne są dwa poziomy wo-

lontariatu:—  młodsi  wolontariusze  pomocy  UE  dla  osób  mających  mniej  niż  5  lat  doświadcze-

nia zawodowego i mniej niż 5 lat doświadczenia w zakresie pomocy humanitarnej, —   starsi   wolon-

tariusze   pomocy UE   dla   osób   z   ponad   5-letnim   stażem   pracy   na stanowiskach kierowni-

czych lub stanowiskach eksperckich.   

Aby zostać wolontariuszem pomocy UE w pełnym wymiarze godzin, musisz mieć co najmniej 

18 lat i być obywatelem Unii Europejskiej lub rezydentem długoterminowym w państwie członkowskim 

UE. Taki wymiar wolontariatu oznacza duże zaangażowanie. Oczekuje się, że kandydat będzie do-

stępny przez cały czas określony w ogłoszeniu o naborze, które może wynosić nawet do 18 miesięcy 

(w zależności od oferty). Ważnym elementem przygotowania do wolontariatu jest dwutygodniowy pro-

gram szkoleniowy. Co ciekawe, w przypadku „EU Aid Volunteers” istnieje również możliwość odbycia 

wolontariatu zdalnie. Wolontariusze online wspierają pracę pełnoetatowych wolontariuszy pomocy UE, 

realizując krótkie, specyficzne zadania online, zwiększając tym samym długoterminową trwałość pro-

jektów. W przypadku wolontariatu internetowego zwróć siębezpośrednio do organizacji "EU Aid Volun-

teers” zarządzającej interesującym Cię wakatem.  

Wszystkie niezbędne informacje i listę aktualnych stanowisk znajdziesz na stronie:  

https://ec.europa.eu/echo/who/jobs-and-opportunities/eu-aid-volunteers_e  

Honorata Kostro 
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Choroby cywilizacyjne w UE 

Siedząca praca, stres, niezdrowe jedzenie i znikoma ilość ruchu. Brzmi 

znajomo? Za choroby wynikające z postępu cywilizacji odpowiada w du-

żej mierze właśnie taki styl życia i warunki, w jakich obecnie żyjemy. Wy-

dawać by się, mogło, że postęp cywilizacyjny przynosi dla ludzi głównie 

korzyści. 
Nigdy wcześniej nie mieliśmy takiego pola do rozwoju, takich wysokich 

wyników naukowej pracy. Wszystkie maszyny, komputery pozwalają nam na realizację własnych am-

bicji. Jednak postęp ten ma również swoją drugą, niezbyt przyjemną stronę. Nagminna praca,  która 

doprowadza nas do nadmiernego stresu, a w konsekwencji do problemów natury psychicznej lub kar-

diologicznej. Fabryki, które zatruwającymi oparami trują nasze płuca. Wzrost przetworzonej żywności, 

która prowadzi do cukrzycy i innych zdrowotnych problemów. Lista konsekwencji jest długa, ale jedno 

jest pewne: choroby XXI wieku powoli i konsekwentnie niszczą nasze społeczeństwo.  

Przykładów chorób XXI wieku jest wiele, Lekarze wymieniają je jednym tchem; nowotwory, nadciśnie-

nie, depresja, astma, cukrzyca, otyłość i wiele innych.  

,,Wg. definicji, choroby cywilizacyjne to globalnie i powszechne występujące choroby, których 

przyczyną rozwoju oraz rozprzestrzenienia jest postęp współczesnej cywilizacji, dlatego też czasem 

mówi się, że są to „choroby XXI wieku”. Choroby cywilizacyjne są również przyczyną ponad 80% 

wszystkich  zgonów.'' Według danych WHO w Europie największą śmiertelność powoduje aż osiem 

grup schorzeń:  

1) choroby sercowo-naczyniowe (22,9%),  

2) zaburzenia neuropsychiatryczne (19,1%),  

3) nowotwory (11,5%),  

4) choroby układu pokarmowego (4,6%),  

5) choroby układu oddechowego (3,9%), 

6) choroby układu mięśniowo-szkieletowego (3,6%), 

7) cukrzyca (1,8%),  

8) otyłość (1,3%). 

Według raportu WHO z 2009 roku zgony z powodu chorób przewlekłych w Europie datuje się 

na: choroby sercowo naczyniowe 52% wszystkich zgonów, nowotwory 19%, a niechlubne trzecie 

miejsce zajmują choroby układu oddechowego oraz choroby układu pokarmowego z liczbą 4%.  

Według danych epistemologicznych kraje Europy Środkowej i Wschodniej w porównaniu z Europą  

Zachodnią mają 10 razy więcej przedwczesnych śmierci z powodu chorób układu krążenia.  

W UE najwięcej kosztów generują choroby neuropsychiatryczne z liczbą 798 mld euro pod-

czas roku, szkieletowo-mięśniowo-reumatyczne 240 mld, sercowo-naczyniowe z liczbą 192 mld, alko-

holizm 125 mld , otyłość - na jej leczenie wydano rocznie od 70 do 150 mld, nikotynizm 130 mld, no-

wotwory 108 mld, choroby układu oddechowego z liczbą 102 mld i cukrzyca 40 mld. W Polsce nato-

miast najwięcej pieniędzy wydajemy na leczenie chorób neuropsychiatrycznych. Taniej więc wychodzi 

profilaktyka niż leczenie chorób cywilizacyjnych. 

Każdy kraj Unii Europejskiej przeznacza około 9% swojego PKB na profilaktykę i leczenie. 

Jednak ochrona zdrowia pozostawia wiele do życzenia. A w Polsce? Wystarczy spróbować umówić 

się do lekarza na NFZ. Kolejki są ogromne, co niestety nie jest pomocne w szybkim wyzdrowieniu.  

Holandia rozwiązała problem opieki zdrowotnej w dość kontrowersyjny sposób. Mianowicie każda 

osoba musi posiadać obowiązkowe prywatne ubezpieczenie zdrowotne. W Polsce wydatki prywatne 

stanowią 30% wszystkich wydatków na zdrowie ogólnie.  

Profilaktyka chorób XXI wieku nie jest specjalnie skomplikowana. Ruch, unikanie stresu, 

zdrowsze jedzenie, badania kontrolne poziomu ciśnienia krwi, glukozy i cholesterolu nie wymagają 

dużego poświęcenia, a mogą uratować komuś życie. 

Magda Chmielarz 
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Are you talking to me? 
Mimo iż ewolucja oddzieliła nas od szympansów jakieś 6 mln lat temu, a 

DNA małpy człekokształtnej od ludzkiego dzieli ok. 6%, linii homo sa-

piens, pod względem językoznawczym, wegetacji w dżungli c.d. źr. Grati-

sography.com 

Szczególnie linii homo sapiens made in Poland, której 20% deklaruje, że 

zna język angielski lub rosyjski, a 14% chwali się znajomością języka niemiec-

kiego. O ile w tabelkach podobne dane nie budzą niepokoju, o tyle zasada od teorii do praktyki opiniu-

je Polaków w sposób miażdżący. - Polacy znają języki obce, ale tylko na papierze i zamiast uczyć się 

płynności i akcentu, wolą powiększać CV kolejnymi certyfikatami. W kwestii poziomu i w ogóle znajo-

mości języka kłamie dziś 18%  z nas - wynika z danych Synovate Polska, zgromadzonych w ankiecie 

Language Abroad przeprowadzonej wśród pracodawców. - Znajomością języków obcych chcemy 

szefom zaimponować, tak samo jak znajomością programów komputerowych i kursami. Problem w 

tym, że jeżeli w pracy wymagana jest znajomość angielskiego, a my go nie znamy, to kłamstwo wyj-

dzie na jaw przy pierwszej rozmowie - dodaje Halina Juszczyk, dyrektor agencji edukacyjnej Langua-

ge Abroad.  

Pod względem znajomości języka angielskiego w rankingu EF EPI od lat w czołówce są kraje 

skandynawskie. Za to Polska, od lat, w rankingu spada. Rekordowe miejsce 6 (z roku 2014) obecnie 

zastąpiło miejsce przypisane pechowej 13. Co więcej, równie smutne, regionalnej inności uczymy się 

w sposób pobieżny. Bo w polskim rozumowaniu Włochy 

w skrócie to makaron po bolońsku (który z Bolonią nie ma 

nic wspólnego), wigilijny przysmak to ryba po grecku 

(mimo iż mieszkańcy kraju graniczącego z Półwyspem 

Bałkańskim udają w tej kwestii Greka), a (turecki) kebab 

to nierzadko polski, prawilny (niedzielny) obiad. Jedynie 

Unii Europejskiej, której szeregi zasilamy od 2004 roku, 

wiedzie się z młodzieżą. Bowiem polscy nastolatkowie i 

uczniowie - w porównaniu do ich europejskich rówieśni-

ków - władają angielskim na dobrym poziomie. Liderem 

pozostaje Warszawa, z wynikiem powyżej średniej krajowej tekstu. No dobrze, a co z #TypowymJa-

nuszem i jego lubą, Grażyną? 

W końcu to Polacy, nie gęsi, swój język mają. Również nim - o zgrozo - władają. Najczęściej 

na wakacjach olinkluzif, zamykając się w praktycznych zwrotach: how much?; understand?; zapytaj 

Zdzicha jak to szło. A to Polacy do szpiku kości polscy, wręcz skostniali, którym Niemiec w twarz pluć 

nie będzie. To przecież Ci, jakich pra pra babcia Wandzia Niemca nie chciała, jak i Ci, których przod-

kowie zdobyli Grunwald. Dodatkowo, gatunek Polak patriota (na stopach Kubota), pod względem ję-

zykoznawczym, w dżungli się zasiedział. I z owej dżungli wychodzić nie zamierza. Najpewniej dołączy 

do gatunków zagrożonych wyginięciem, lub - co już następuje, będzie uchodził za swoistego rodzaju, 

krajową egzotykę. Wszak to taki Polak, co go nie żal nawet po szkodzie, a i historia pokazuje, że nie-

których szympansów wywabić z dżungli zwyczajnie się nie da. W końcu klimaty swojskie, choćby nie-

zmiennie, serce cieszą. Nawet za cenę rozwoju, kroków naprzód, zagranicznej perspektywy.  

Czy Polak europejski i Polak patriota mają szansę znaleźć wspólny język? Nie sposób proro-

kować. Na dzień dzisiejszy, szanse wydają się znikome. Historia zna jednak przypadki, w której ludzi 

nie oddziela język, odmienność zdań, ale różnica poziomu.  

W tym: różnica prowadzenia dyskusji, dalekiej od ewolucyjnych początków kamienia łupanego. Po-

nadto, badania poparte zwykłym doświadczeniem, (o dziwo) bez udziału amerykańskich naukowców, 

potwierdzają zasadność twierdzenia, że niewiedza (w tym językowa) budzi niechęć, zamknięcie, 

skrajnie - nawet agresję. W końcu, nie wiem = zło, nieznanego się boimy. Bo czy Ty, oby na pewno, 

talking to me? 

          Aleksandra Jaworska 
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Rekonstrukcja kulturowa 

Wraz z akcesem Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku, 

nasz kraj został objęty wieloma korzyściami jakie łączą się z faktem bycia 

jednym z państw członkowskich UE. Jednym z najważniejszych i najsen-

sowniejszych czynników przynależności do wspólnoty europejskiej jest 

bez wątpienia ogromne wsparcie finansowe na wszelkiego rodzaju inwe-

stycje infrastrukturalne dotyczące dróg, autostrad czy trakcji kolejowych 

oraz współfinansowanie różnego rodzaju dotacji i projektów unijnych czy dofinansowanie 

sfery kulturalnej. 

 Mogłoby się wydawać, że fundusze przeznaczane na modernizacje autostrad czy budynków 

uniwersyteckich są zupełnie odosobnioną kwestią od wsparcia szeroko pojętej kultury. Tak jak stare i 

zniszczone drogi zostają odnawianie i służą kolejnym pokoleniom polaków w przemieszczaniu się po 

kraju tak obszar kultury również pod pewnym względem odnawia naszych obywateli. Mam tu na myśli 

odnowę duchową, oczyszczenie związane z odkryciem na nowo czegoś o czym wiele osób zdążyło 

zapomnieć bądź w ogóle nigdy czegoś nie dostrzegło.Polski Instytut Sztuki Filmowej, we wrześniu 

2017 roku zdołał pozyskać fundusze unijne 

na rekonstrukcję cyfrową obszernej biblioteki 

filmowej jaką może się poszczycić polska 

kinematografia. Projekt o nazwie „Cyfrowa 

rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów 

fabularnych, dokumentalnych i animowanych 

w celu zapewnienia dostępu na wszystkich 

polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, 

urządzenia mobilne) oraz zachowania dla 

przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa 

filmowego”  zakłada sfinansowanie, odno-

wienia około 160 filmów fabularnych, animo-

wanych i dokumentalnych oraz kilka tysięcy 

kronik filmowych, które zostały zapisane na 

taśmach światłoczułych.  

We wrześniu 2017  roku, Magdalena Sroka, obecnie była dyrektor PISF, poinformowała, o ba-

daniach organizacji UNESCO, które wykazały, iż w przeciągu najbliższych 20 lat, 80% materiałów 

analogowych może ulec zniszczeniu, dlatego też, Instytut zwrócił się z wnioskiem o dofinansowanie ze 

środków unijnych, projektu „Cyfrowa Polska”.  Proces digitalizacji filmów obejmuje okres 3 lat. Wkład 

jaki ponosi fundusz UE, wynosi 78 milionów złotych, a wartość całego projektu  wynosi niecałe 112 

milionów złotych.  

Tego rodzaju inicjatywa umożliwia starszym pokoleniom zarówno nostalgiczny powrót do lat 

swojej młodości, jak i możliwość odkrycia poszczególnych filmów zupełnie na nowo. Odbiór filmu po 

niekiedy kilkudziesięciu latach, pobudza do nowych refleksji i rozważań. Dzięki odnowieniu cyfrowemu 

klatka po klatce, wreszcie jest możliwość dostrzeżenia detali, których zauważenie przed laty graniczy-

ło z niemożliwością. W końcu, jest również szansa dla młodszych pokoleń, które po raz pierwszy będą 

mogły zetknąć się z arcydziełami polskiego kina, które stanowią jeden z najistotniejszych elementów 

tożsamościowych pod kątem kulturowym. Zjawisko to można porównać do procesu przepisywania na 

komputerze, średniowiecznego manuskryptu. Ponowne odtworzenie tekstu, jest dostępne dla zupełnie 

nowych odbiorców, którzy na podstawie własnych doświadczeń i wiedzy będą mieli szanse zapozna-

nia się z kawałkiem historii, który jeszcze „wczoraj” był niezrozumiały, bądź odpychający.  

         Digitalizacja filmów jest zarazem niepowtarzalną i nieporównywalną szansą zbliżenia się poko-

leń, które dzielą całe dekady. Dlatego też za sprawą cyfryzacji, spełnia się sztandarowa zasada kina, 
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ustanowiona jeszcze przez braci Lumiere. Za sprawą kinematografu, nawet nieznani sobie ludzie, 

mogli przez pewien czas wspólnie cieszyć się i zdumiewać określonym dziełem filmowym. Digitaliza-

cja jest doskonałym środkiem, który przyczynia się do integracji pokoleń.  

W dobie prawdziwego renesansu różnego rodzaju festiwali czy to muzycznych jak i filmowych 

z Festiwalem „Dwa Brzegi” w Kazimierzu Dolnym na czele, można by zastanowić się nad stworzeniem 

festiwalu poświęconego wyłącznie produkcjom objętym rekonstrukcją cyfrową. Byłaby to niepowta-

rzalna okazja aby zaprosić, reżyserów, aktorów czy scenarzystów, którzy mieli kluczowy wkład w po-

wstawania poszczególnych 

produkcji. Warto wspo-

mnieć, że w ramach rekon-

strukcji zdołano już odnowić 

takie tytuły jak : „Potop” 

Jerzego Hoffmana, „Ze-

msta” Andrzeja Wajdy, 

„Seksmisja” Juliusza Ma-

chulskiego, „ Rękopis zna-

leziony w Saragossie” Woj-

ciecha Jerzego Hasa, „Psy” 

Władysława Pasikowskie-

go, czy „Dług” Krzysztofa 

Krauze. Poza filmami fabu-

larnymi, warto pochylić się 

nad serialami, objętymi 

rekonstrukcją, wśród, któ-

rych można znaleźć takie 

perełki jak, „Alternatywy 4” 

Stanisława Barei, „Kariera 

Nikodema Dyzmy” Marka 

Nowickiego, czy „Kolumbo-

wie” Janusza Morgenster-

na. Warto zauważyć iż, 

wspomniane seriale,  w 

porównaniu do dzisiejszych 

tasiemców, które liczą na-

wet i po siedem sezonów, 

można obejrzeć w przecią-

gu jednego bądź dwóch dni. 

Co zdecydowanie sprzyja 

kolektywnemu oglądaniu 

dzieł po rekonstrukcji cy-

frowej.  

Warto także nad-

mienić, że tego typu projekt nie jest czymś zupełnie innowacyjnym, już w 2015 roku, dzięki środkom 

unijnym zdołano odnowić aż 43 fabularne filmy przedwojenne. Projekt o nazwie „Konserwacja i digita-

lizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie”  kosztował blisko 5 

milionów euro, gdzie 3 miliony 700 tysięcy euro pochodziło z funduszu Unii Europejskiej.  

Tak jak recenzja jest tworzona po obejrzeniu danego filmu, tak opinie i prawdziwe wrażenia 

powinny się pojawić po obejrzeniu wybranego filmu po jego cyfrowej odnowie. Dlatego też najważniej-

szym skutkiem całego unijnego przedsięwzięcia są wrażenia osób, które obejrzały bądź obejrzą po raz 

kolejny bądź pierwszy raz w życiu jeden z filmów objętych rekonstrukcją cyfrową.  

Karol Bąk  
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Na scenie teatrów Unii Europejskiej 

Kraje Unii Europejskiej mogą poszczycić się wieloma wyjątkowymi budow-
lami i zabytkami, pomnikami oraz miejscami, w których sztuka przebija się 
w każdym, nawet najmniejszym elemencie. Spośród nich teatry wyróżnia 
jedna, szczególna cecha. Każdy z nich bowiem był budowany dla społe-
czeństwa swoich czasów, w konkretnym momencie historycznym. Tworzyli 
je wybitni artyści dla jeszcze wybitniejszych widowni, którzy zmieniali się z 
roku na rok, pozostawiając jednak cząstkę siebie. Cząstkę, która mury 
teatrów nieodwracalnie naznaczyła piętnem czasu. Przedstawiamy listę 
pięciu najbardziej wyjątkowych teatrów Unii Europejskiej. 
 
Piccolo Teatro – Mediolan 

Piccolo Teatro został założony 14 maja 1947 r. Przez Giorgio Strehlera, Paolo Grassiego i Ni-
nę Vinchi. Był to pierwszy publiczny teatr włoski, który w niedługim czasie stał się jednym z najpopu-
larniejszych zarówno na skalę krajową, jak i międzynarodową. Wizją założycieli było stworzenie insty-
tucji, wspieranej przez rząd centralny i władze lokalne, która będzie dostępna dla wszystkich obywate-
li, bez względu na ich status. Zatem hasło, które towarzyszyło narodzinom Piccolo Teatro, brzmiało 
„Teatr i sztuka dla wszystkich”. 

Na Piccolo Teatro składają się trzy obiekty: historyczny (488 miejsc), nazywany Piccolo Teatro 
Grassi, eksperymentalnyTeatro Studio, dedykowany aktorce Mariangela Melato (368 miejsc), gdzie 
mieści się także Szkoła Teatralna; i wreszcie główne miejsce o nazwie Piccolo Teatro Strehler (968 
miejsc), które zostało otwarte w styczniu 1998 r. W ciągu ponad siedemdziesięciu lat działalności Pic-
colo Teatro wyprodukował ponad 300 spektakli (w tym 200 w reżyserii Strehlera), były to głównie in-
scenizacje dzieł autorów klasycznych oraz dramaturgii współczesnej, m.in.: Carlo Goldonie-
go, Antoniego Czechowa, Williama Szekspira, Maksyma Gorkiego, Augusta Strindberga. 

W 1998 r. teatr ten rozszerzył swoją działalność międzynarodowo i interdyscyplinarnie –
nazywa się go centrum kulturalnym miasta i Europy. Współcześnie więc na te miejsce składają się nie 
tylko spektakle oparte na kanonicznych utworach, ale również taniec, proza, festiwale, pokazy filmowe 
oraz konferencje naukowe podejmujące głównie tematy kulturowych przemian.  
 
Théâtre national de l'Odéon – Paryż 

Teatr Odeon powstał jako nowy przybytek dla zespołu Teatru Francuskiego, a jego inaugura-
cja z udziałem Marii Antoniny nastąpiła w roku 1782. Jednak już w  lipcu 1789 roku Zgromadzenie 
Narodowe zmieniło nazwę teatru na Théâtre de la Nation. Teatr został zamknięty w okresie Terroru, a 
ponowne otwarcie nastąpiło 27 czerwca 1794 jako Théâtre de l'Égalité. Do nazwy Odeon powrócono 
w lipcu 1796 roku. Budynek wielokrotnie przebudowywano, ozdabiano i poprawiano, między innymi z 
powodu dwóch wielkich pożarów (w 1799 i 1818 roku), które znacząco naruszyły jego konstrukcję i 
wygląd. Obecnie miejsce to funkcjonuje pod nazwą Odéon–Théâtre de l’Europe i jest to najsłynniejszy 
paryski teatr publiczny. 

Mieści się on w 6 dzielnicy Paryża, a jego widownia może pomieścić ponad 800 osób. Budy-
nek zachwyca wyglądem architektonicznym w stylu neoklasycystycznym oraz wnętrzem w stylu wło-
skim. Teatr ozdabiają liczne rzeźby i malowidła, a oprócz sal teatralnych znajdziemy tam bogato zdo-
bione foyer i przedsionek, bibliotekę oraz pokój Rogera Blina (francuskiego aktora i reżysera teatral-
nego).  
 
Kungliga Dramatiska Teatern - Sztokholm 

Królewski Teatr Dramatyczny w Sztokholmie, najczęściej nazywany po prostu Dramatycznym, 
to główny narodowy teatr Szwecji. Został założonyw 1788 roku przez króla szwedzkiego Gustawa III. 
Miała to być scena narodowa pokazująca sztuki najważniejszych dramaturgów szwedzkich, w celu 
"poprawy języka, gustu i moralności". W 1787 roku,dla dopełnienia szczytnych celów teatru,  powstała 
przy nim szkoła dramatyczna kształcąca młodych szwedzkich aktorów. Najsłynniejszym reżyserem i 
kierownikiem teatru był August Strindberg, uznawany za ojca współczesnego teatru, którego dzieła do 
dzisiaj są wystawiane na największych scenach świata. W II połowie XX w. dyrektorem Dramatyczne-
go był znany reżyser filmowy Ingmar Bergman, który działał tam aż do początku XXI w. Ze Szkoły 
Dramatycznej wyszły takie sławy aktorskie jak Greta Garbo i Alf Sjöberg.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Carlo_Goldoni
https://pl.wikipedia.org/wiki/Carlo_Goldoni
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anton_Czechow
https://pl.wikipedia.org/wiki/William_Szekspir
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maksim_Gorki
https://pl.wikipedia.org/wiki/August_Strindberg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zgromadzenie_Narodowe_(Francja)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zgromadzenie_Narodowe_(Francja)
https://paryz.pl/teatr-odeon-paryz/%22http:/paryz.pl/luxembourg-dzielnica-paryz/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztokholm
https://pl.wikipedia.org/wiki/1788
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gustaw_III
https://pl.wikipedia.org/wiki/August_Strindberg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ingmar_Bergman
https://pl.wikipedia.org/wiki/Greta_Garbo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alf_Sj%C3%B6berg
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Od 1908 roku teatr mieści się w secesyjnym budynku przy placu Nybroplan. Posiada cztery sceny, w 
tym najsłynniejszą scenę główną na 770 miejsc, oraz scenę Elverket– wyłącznie w celu przedstawień 
dla dzieci i młodzieży. 

Schauspielhaus - Berlin 
Schauspielhaus został wzniesiony w latach 1818–1821, w miejscu strawionego pożarem 

gmachu Teatru Narodowego. W tamtym czasie mógł pomieścić około 2000 widzów, jednak z powodu 
podłużnego kształtu widowni akustyka była niezbyt dobrej jakości. Z uwagi na niezbyt atrakcyjną bryłę 
teatr często nazywany był „kufrem” lub „wiekiem trumny”. W 1817 roku gmach ten spłonął, a projektem 
nowego teatru zajął się Karl Friedrich Schinkel.  

Teatr zostałponownie otwarty 26 maja 1821 roku premierą sztuki teatralnej Johanna Wolfgan-
ga Goethego Ifigenia w Taurydzie. 8 czerwca 1821 roku wystawiono tu po raz pierwszy operę Carla 
Marii von Webera „Wolny strzelec”.  

Podczas II wojny światowej teatr ten został doszczętnie zniszczony. Władze NRD podjęły de-
cyzję o jego odbudowie w 1976 roku z zamiarem utworzenia tu wschodnioberlińskiej filharmonii. Teatr 
otwarto ponownie jako dom koncertowy 1 października 1984 roku koncertem berlińskiej orkie-
stry Berliner Sinfonie-Orchester. 

Gmach teatru, według projektu Schinkela, podzielony został na trzy części: środkową ze sce-
ną, widownią i foyer, lewe skrzydło z salą koncertową i balową oraz trzypiętrowe prawe skrzydło z 
pomieszczeniami zaplecza teatralnego, biurami administracji i salą prób. Widownia pomieścić mogła 
wtedy 1600 widzów i została zaprojektowana w formie półkolistego teatru antycznego, by zapewnić 
optymalną widoczność i akustykę. Po wojnie budynek zrekonstruowano tak, by zachować charakter 
najbliższy oryginałowi Schinkela. Obecnie teatr może pomieścić od 1507 do 1677 widzów.  

Teatr im. Juliusza Słowackiego – Kraków  
Teatr im. Juliusza Sło-

wackiego w Krakowie (początko-
wo funkcjonujący pod nazwą Te-
atr Miejski)działa nieprzerwanie 
od 1893 roku i jest jedną 
z najsłynniejszych i najbardziej 
zasłużonych polskich scen. Od 
1909 roku nosi imię Juliusza Sło-
wackiego. Jego fronton zdobi 
napis "Kraków narodowej sztuce" 
- najpełniej hasło to realizował 
tworzący tam Stanisław Wyspiań-
ski.  
 Teatr na przełomie XIX i 
XX wieku pełnił funkcję sceny 
narodowej. Gmach, zaprojekto-
wany przez Jana Zawiejskiego, 
jest zaliczany do najcenniejszych 

zabytków architektury teatralnej w Europie. Wnętrza ozdabiają freski wiedeńskiego artysty Antona 
Tucha oraz słynna kurtyna Henryka Siemiradzkiego. Obok sceny znajduje się zabytkowa garderoba 
wielkiego aktora Ludwika Solskiego. 

Od początku swego istnienia było to miejsce narodzin współczesnej polskiej reżyserii, sceno-
grafii, inscenizacji i aktorstwa. Prapremiery wybitnych dzieł Stanisława Wyspiańskiego, 
m.in. Wesela (1901) i Wyzwolenia (1903), należą do najważniejszych wydarzeń w dziejach polskiej 
kultury. Również na tej scenie miały miejsce pierwsze realizacje arcydzieł polskiego romanty-
zmu: Kordiana, Dziadów i Nie-Boskiej komedii. W 1921 roku debiutował tu najwybitniejszy przedstawi-
ciel polskiej awangardy XX w. – Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy). 

Obecnie teatr próbuje budować swoją nową tożsamość, nadal zgodnie z myślą Stanisława 
Wyspiańskiego. Miejsce to jest otwarte na różne formy sztuki (oprócz teatru także muzykę, taniec 
plastykę czy film). Jest to teatr przyjazny ludziom w każdym wieku, który współpracuje z najwyższej 
klasy artystami. Spektakle są prezentowane na trzech scenach – Dużej, MOS i Miniaturze. Przedsta-
wienia tworzą tu wybitni reżyserzy, m.in.: Anna Augustynowicz, Wiktor Rubin, Agnieszka Glińska, 
Remigiusz Brzyk.  

Dominika Soćko 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Karl_Friedrich_Schinkel
https://pl.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_Goethe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_Goethe
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Unia Europejska kulturalnym okiem 

Jest wiele różnych sposobów podróżowania. Niektórzy kochają jedzenie i 

wybierają destynacje kolejnych podróży pod względem poznawania no-

wych smaków. Jeszcze inni wolą spacery po krętych uliczkach wieko-

wych stolic. Słyszałam nawet o zapaleńcach zwiedzających świat przez 

pryzmat stadionów piłkarskich. Dlaczego by nie przemierzyć Europy śla-

dem muzeum wartych odwiedzenia? 

Przygodę z najciekawszymi obiektami muzealniczymi na świecie możemy rozpocząć od poło-

żonego w słonecznej Hiszpanii, a właściwie w jej baskijskiej części - Bilbao. Muzeum sztuki współ-

czesnej Guggenheima to dekonstruktywistyczny spektakularny budynek zaprojektowany przez świa-

towej sławy architekta Franka O.Gehry’ego.Wykonany ze szkła, wapienia i blachy tytanowej, pozwala 

zwiedzającym poczuć się jak na pokładzie ultranowoczesnego obiektu kosmicznego. Rzeźbiarską i 

ekspresjonistyczną bryłę szybko okrzyknięto jednym z najważniejszych projektów ubiegłego wieku. 

Choć obszerny teren muzeum obejmuje aż 32 500 m² nad rzeką Nervión, na przestrzeń ekspozycyj-

nąprzeznaczono 11 000 m² roz-

dysponowanych na 19 galerii. W 

zbiorach placówki znajdują się 

prace m.in.Andy’ego Warhola, 

Roberta Rauschenberga, Jean-

Michel Basquiata czy Yvesa 

Kleina. 

Choć idea stworzenia 

muzeum powstała już na począt-

ku 1991 roku, prace nad budową 

gmachu rozpoczęły się dopiero 

trzy lata później. Inicjatorem 

przedsięwzięcia był rząd Kraju 

Basków, który sam skontaktował 

się z Fundacją Solomona R. 

Guggenheima z pomysłem na 

ośrodek kultury. Wspomnianą organizację w 1937 roku założył amerykański kolekcjoner dzieł sztuki i 

filantrop wraz zeswoją małżonką – niemiecką malarką Hillą von Rebay. Jeszcze do niedawna sieć 

muzeów fundacji obejmowała cztery instytucje, w tym trzy na terenie Unii Europejskiej oraz najpopu-

larniejszą pionierską filię w Nowym Jorku. Niestety niemiecka siedziba w Berlinie została zamknięta w 

2013 roku. Za to w niedalekiej przyszłości oddany do użytku zostanie nowy oddział muzeum w Abu 

Dhabi, którego projekt architektoniczny również powierzono Frankowi O. Gehry’emu. 

Odwiedzając baskijskie Muzeum sztuki współczesnej pamiętajmy jednak, że nie było ono pla-

nowane  jedynie jako nowe miejsce na kulturalnej mapie Europy, ale przede wszystkim miało za za-

danie wyciągnąć miasto z kryzysu spowodowanego upadkiem miejscowego przemysłu. Dzięki instytu-

cji Guggenheima w Bilbao (borykającym się ze znacznym problemem bezrobocia) powstało dziewięć 

tysięcy nowych miejsc pracy, a już w ciągu pierwszych lat funkcjonowania do miasta przybyło 2,6 mi-

lionów turystów. 80% z nich przyznało, że przybyło lub przedłużyło swój pobyt jedynieby odwiedzić 

muzeum.  

Za to w polskiej krainie przemysłu, jaką jest Śląsk, od 2015 roku możemy podziwiać nowocze-

sną placówkę muzealniczą niczym nie odstającą od tych zagranicznych. Mowa tu o Muzeum Śląskim 

w Katowicach, którego historia sięga aż 1929 roku, w którym to na mocy uchwały Sejmu Śląskiego 

zostało powołane. Nowy budynek mieści się na ulicy Tadeusza Dobrowolskiego 1, tuż obok siedziby 

Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, gdzie wraz z kolejno powstającymi instytucjami  
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tworzy się Strefa Kultury (nowe centrum życia kulturalnego stolicy województwa). Powiedzieć, że Mu-

zeum Śląskie jest nietypowe, to stanowczo za mało. Strategiczne - przypominające o znaczącej roli 

przemysłu dla regionu - usy-

tuowanie nowej placówki 

pozwoliło na wykorzystanie 

powierzchni dawnej Kopalni 

Węgla Kamiennego „Katowi-

ce”. W ten sposób powstała 

„kopalnia kultury”, gdzie go-

ście podziwiają zbiory mu-

zeum na głębokości 14 me-

trów pod powierzchnią ziemi.  

Galeria sztuki polskiej 

1800-1945, Galeria sztuki 

polskiej po 1945, Galeria 

śląskiej sztuki sakralnej, Ga-

leria plastyki nieprofesjonalnej oraz wystawy czasowe mieszczą się na trzech poziomach budynku 

zaprojektowanego przez austriacką pracownię RieglerRieweArchitekten z Grazu. Powierzchnia użyt-

kowa kompleksu wynosi ponad 25 tys. m², wystawiennicza - 6 tys. Pod ziemią oprócz ekspozycji znaj-

dują się także sale edukacyjne, audytorium, kącik edukacyjny dla najmłodszych oraz biblioteka wraz z 

czytelnią. Na terenie muzeum możemy posilić się aż w trzech punktach gastronomicznych. Jednak tuż 

po zapoznaniu się z bogatymi zbiorami placówki (dzieła m.in. Józefa Chełmońskiego, Jacka Malczew-

skiego, Jana Matejkiczy Stanisława Wyspiańskiego) zachęcam do odwiedzenia tarasu widokowego 

znajdującego się na dawnym szybie wyciągowym „Warszawa II”. Stawką jest tu panorama miasta 

podziwiana z wysokości 40 metrów.  

Przenosząc się nieco na Zachód, punktem obowiązkowym na mapie holenderskiej Wenecji 

bez wątpienia jest Rijksmuseum.Mówiąc prościej,Muzeum Państwowe w Amsterdamieistnieje już 

od ponad 200 lat, a od 1885 roku mieści się nieustannie w tym samym budynku. Siedziba zaprojekto-

wana przez Petrusa Cuypersa łączy w sobie elementy zarówno architektury gotyckiej, jak i renesan-

sowej, a w swoich murach mieści naj-

ciekawsze i najbogatsze kolekcje Ni-

derlandów. Galerie instytucji wypełnio-

ne są arcydziełami  Rembrandta, nie-

zrównaną kolekcją malarstwa holen-

derskiego z Vermeerem na czele, oraz 

dziełami Ferdinanda Bola, Gabriela-

Metsu, FransaHalsa, JanaSteena czy 

Pietera de Hooch. Ponadto muzeum 

posiada wspaniały zbiór malarstwa 

XIX-wiecznego, kolekcję sztuki Azji, a 

także galerię kultury materialnej Nider-

landów z okresu tzw. złotego stule-

cia.Znajdują się w niej zestawy porce-

lany, sreber oraz fajansów delftyckich, 

a także meble, okazała kolekcja grafik 

czy rysunków, ale także misterne 

domki dla lalek i bogaty wachlarz klasycznej fotografiki.Nic więc dziwnego, że Rijksmuseum często 

nazywane jest jednym z najlepszych muzeów na świecie.  

Skalę szkód nadchodzącego Brexitu trudno póki co przewidzieć, ale jedną z nich może stać 

się utrudniony dostęp do ogromnych zbiorów światowej sztuki zgromadzonych na wyspach brytyj-

skich. Jedną z najlepszych możliwości by móc je podziwiać, choć często przyćmiewaną przez splen- 
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dor londyńskich placówek, daje kolekcja AshmoleanMuseum. Muzeum sztuki i archeologii Uni-

wersytetu w Oksfordzie było początkowo położone przy ulicyBroadStreet, a datę jego budowy okre-

śla się na lata 1678-1683. Pierwsze na świecie muzeum uniwersyteckie powstało dzięki zbioromprze-

kazanym przez Eliasa Ashmole’a. Jego kolekcja obejmowała m. in. książki, starożytne monety, okazy 

zoologiczne i geologiczne oraz miedzioryty. Zbiory muzealne zostały jednak przeniesione do nowej 

siedziby, za to „OldAschmolean” było używane jako biura dla personelu redakcyjnego Oxford English 

Dictionary. Od 1924 roku w budynku mieści się Museum of the History of Science, a sam gmachuzna-

je się za najstarszy zachowany na świecie budynek zbudowany dla potrzeb muzealnych.  

Obecna placówka przy Beaumont Street to klasycystyczny projekt Charlesa Roberta Cocke-

rella z 1845 roku, jednak w latach 2006–2009 muzeum było zmodernizowane oraz szeroko przebudo-

wywane według projektów amerykańskiego architekta Ricka Mathera. Kolekcje Ashmolean są niezwy-

kle zróżnicowane, reprezentują większość wielkich cywilizacji świata, z obiektami datowanymi od 500 

000 lat p.n.e. do dnia dzisiejszego. Dział archeologiczny to zapis archeologa Arthura Evansa, którym 

jest wyborna kolekcja greckiej i minojskiej ceramiki. Galeria ta zawiera ponadto obszerny zbiór anty-

ków ze starożytnego Egiptu i Sudanu. Muzeum mieści także zbiór ceramiki majolikowej i angielskich 

sreber.Wśród wielu bogactw znajdują się również: największa na świecie kolekcja rysunków Rafae-

la,jeden z najświetniejszych zbiorów malarstwa prerafaelitów,najważniejszywachlarz egipskiej rzeźby 

oraz ceramiki sprzed Dynastii poza Kairem, jedyna tak ogromna kolekcja minojska wWielkiej Brytanii, 

wybitne skarby anglosaskie oraz najważniejszykomplet nowoczesnego malarstwa chińskiego w świe-

cie zachodnim. 

Jednak Ashmolean pozostaje na bieżąco również ze sztuką współczesną. Najlepszym na to 

przykładem jest ostatnia wystawa czasowa amerykańskiego artysty o międzynarodowej sławie – Jeffa 

Koonsa. „Najdroższy żyjący artysta” zaprezentował w przestrzeni muzeum 17 wybranych dzieł pocho-

dzących zarówno z lat 80. ubiegłego wieku, jak i z najnowszych projektów.  

Mówiąc o skansenach kultury Unii Europejskiej trudno jednak pomijać  placówki, które mogły-

by znaleźć się w tym gronie, ale ze względów polityczno-ekonomicznych nie mogą. Ja chciałabym 

wynagrodzić ukraińskie ambicje oraz starania na polu kulturalnym i na koniec wspomnę o wartym 

odwiedzenia Pinchuk Art Centre w Kijowie. Jest to powstały w 2006 roku jeden z największych i 

najbardziej dynamicznie 

rozwijających się prywat-

nych ośrodków sztuki 

współczesnej w Europie 

Środkowej i Wschodniej. 

Pomysłodawcą i sponso-

rem tej instytucji jest 

Victor Pinczuk – biznes-

man i filantrop. Muzeum 

inwestuje w następną 

generację młodych arty-

stów za pośrednictwem 

nagród FutureGeneration 

Art Prize i PinchukArt-

CentrePrize.  

Pinchuk Art Cen-

tre znajduje się w zabyt-

kowym kompleksie architektonicznym Kijowa, który przeszedł gruntowny remont na początku XXI 

wieku. Architektura wnętrz centrum została opracowana przez francuskiego architekta Philippe 

Chiambaretta. Obecnie placówka  zajmuje sześć pięter z przestrzeniami wystawowymi (na czterech z 

nich), biblioteką, salą edukacyjną, księgarniąoraz kawiarnią. Całkowita powierzchnia wystawiennicza 

wynosi ponad 3000 m². 

Angela Cebula 
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Eurowizja-o co tak naprawdę tutaj  chodzi?           

Konkurs Piosenki Eurowizji  jest to widowisko telewizyjne, podczas którego 

artyści z różnych krajów prezentują na żywo utwory,następnie odbywa się 

głosowanie. Pierwsza Eurowizja odbyła się w 1956 roku. Konkurs jest or-

ganizowany raz do roku.Jego oglądalność wynosi w zależności od roku od 

100 milionów do 600 milionów widzów.Konkurs składa się z kilku etapów. 

Najpierw uczestnicy w swoich krajach przechodzą eliminacje-z każdego państwa wybiera się 

jeden utwór. Następnie odbywa się konkurs właściwy: dwa półfinały na żywo podczas któ-

rych wyłania się finalistów do etapu finałowego.Co ciekawe Eurowizja zawsze odbywa się w 

kraju zwycięzcy z poprzedniego roku.  Jest transmitowany zarówno w krajach europejskich, 

jak i wielu innych państwach, takich jak m.in. : Chiny, Egipt, , Japonia, Jordania, Kanada, 

Kolumbia, Korea Południowa, Meksyk, Nowa Zelandia czy USA. 

 

EUROWIZJA-SUKCESY POLAKÓW 

Warto w tym miejscu wspomnieć o największych sukcesach Polski w tym międzynarodowej 

sławy konkursie.Niewątpliwie największy sukces odniosła Edyta Górniak w 1994 roku z piosenką ,,To 

nie ja’’.Program ten otworzył Edycie drzwi do kariery.Według mnie Edyta jednak nie skorzystała z tej 

szansy zbyt dobrze.Być może nie znalazła się na jej drodze wtedy żadna osoba,która umiałaby pokie-

rować jej karierą.Mogła przecież osiągnąć międzynarodowy sukces i stać się gwiazdą na miarę 

np.MariahCarey.Tak się jednak niestety nie stało.Sukces Edyty na Eurowizji był dla Polski bardzo 

udanym eksperymentem.Polska bowiem brała udział w Konkursie Piosenki Eurowizji po raz pierw-

szy.Polacy więc wiązali z tym konkursem wielkie nadzieje.Wiele osób oczekiwało,że skoro Górniak 

zajęła drugie miejsce to może ktoś inny ten konkurs wygra i doczekamy się Eurowizji w Polsce.Nikt 

niestety nigdy sukcesu Edyty w dorosłej Eurowizji  nie powtórzył.Niektórzy jednak byli dosyć blisko.W 

2003 roku zespółIch Troje z piosenką ,,KeineGrenze’’ zajął 7 miejsce.Michał Szpak z piosenką ,,Color 

of Your Life’’ w 2016 roku zajął 8miejsce.Napisałam w dorosłej ponieważ na nasze szczęście istnieje 

jeszcze konkurs organizowany od 2003 roku.Nazywa się Eurowizja Junior.Właśnie ten Kon- 
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kurs w 2018 roku wygrała 

niespełna 13-letnia repre-

zentantka Polski Roksana 

Węgiel z piosenką 

,,Anyone I Want to 

be’’.Dzięki temu zwycię-

stwu kolejna Eurowizja 

Junior odbędzie się w 

Polscew Gliwi-

cach.Mamnadzieję,że 

Roksana w pełni wykorzy-

sta szansę,którą dała jej 

wygrana konkursu. 

 

KONKURS 

 MUZYCZNY 

 CZY 

 JEDNAK POLITYCZNY? 

Eurowizja to z za-

łożenia miał być konkurs 

wyłaniający muzyczne 

talenty z całego świata.Od niedawna jednak budzi kontrowersje.Wiele osób uważa,że tutaj już niestety 

nie chodzi o muzykę,a o politykę.Rzeczywiście,gdyby przyjrzeć się bliżej tej sprawie nie sposób się nie 

zgodzić.Wiele krajów zazwyczaj głosuje w podobny sposób-co roku na te same państwa.Czy to nie 

podejrzane?No cóż czy Eurowizja to konkurs ustawiony czy nie i tak się pewnie nigdy nie dowiemy. 

 EUROWIZJA 2019 

64. Konkurs Pio-

senki Eurowizji odbędzie 

się w tym roku w Tel-

Awiwie w Izrae-

lu.Polskęreprezentować 

będzie zespół Tulia z pio-

senką ,,Fire of 

Love’’.Pierwszy półfinał 

już 14 maja.Na pewno 

obejrzę i będę kibico-

wać.Warto żyć nadzie-

ją,że Eurowizja to jednak 

konkurs,w którym mimo 

upływu nadal chodzi o 

muzykę i jej piękno.Co 

roku Eurowizję oglądam z 

pozytywnym nastawie-

niem i nadzieją,że tym 

razem Polska osiągnie 

sukces.Mimo wszystkich 

kontrowersji wokół my-

ślę,że Eurowizja to cał-

kiem przyjemne muzyczne widowisko,które warto obejrzeć. 

Aleksandra Suchoń 

Edyta Górniak podczas konkursu Eurowizji 1994 

Roksana Węgiel podczas konkursu Eurowizji Junior 2018 
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Piłkarz też człowiek, zabawić się musi  

Mowa o tych, którzy swoje życie związali z profesjonalnym upra-

wianiem sportu zwanego futbolem, a mimo to nie stronią/stronili od im-

prez. Wielu już takich było, zarówno z polskich (przyp. red. Sławomir Pe-

szko) jak i zagranicznych boisk. Niektórzy z nich przez imprezowanie za-

przepaścili swoje kariery. Wiadomo, kiedy jesteś znanym piłkarzem, który 

raczej nie zarabia mało, znajdzie się wiele pokus a jedną z nich jest wła-

śnie zwany potocznie „impra”.  

Wyobraź sobie, że masz miliony na koncie, wolny wieczór i chęć zabalowania. Zbierasz ekipę, 

jedziecie do najlepszego klubu w mieście, gdzie wydanie kasy na butelkę jakiekolwiek trunku wysko-

kowego jest dla Ciebie żadnym wydatkiem, a wręcz można go porównać do kupna kajzerek przez 

człowieka, który zarabia krajową średnią.Oprócz alkoholu dodajmy do tego piękne kobiety zapoznane 

na parkiecie, które widząc na co Cię stać, pragną się z Tobą zaznajomić, chociaż raczej nie są w 

swych intencjach bezinteresowne. Nie możemy również zapomnieć o narkotykach, które są nieod-

łącznym elementem imprez wielu celebrytów. W sumie tak można określić znanego piłkarza, bo piłka 

nożna przestała być już tylko sportem, a stała się wielkim perpetuum mobile do zarabiania pieniędzy.  

Wspomnijmy paru z nich, na których widok cieszyły się portfele właścicieli klubów. 

Ronaldinho 

Zacznijmy od wysokiego „C’’, a właściwie „R’’, bo mowa tu o Ronaldinho Gaucho. Dzięki nie-

mu wielu z nas zakochało się w piłce nożnej. Przez tłumy ludzi uważany jest za najlepszego piłkarza 

wszechczasów. Byłbym w stanie skłonić się ku tej tezie, gdyż Ronaldinho w swoim prime time był w 

stanie z piłką zrobić wszystko. Niestety taka już przypadłość, że brazylijscy kopacze błyszczą krótko, 

ale bardzo mocno - tak samo było z „’Ronnim’’. Były zdobywca Złotej Piłki, oprócz bycia świetnym 

piłkarzem, był również stałym gościem na dyskotekach typu reggaeton, samba. Swoje wyjścia zaczy-

nał od kolacji w ekskluzywnych restauracjach, a kończył w klubach mając za kilka godzin mecz lub 

trening.   Jedna z jego nocy została swego czasu opisana przez hiszpańskiego dziennikarza. FC 

Barcelona mierzyła się wtedy z Manchesterem United w półfinale Ligi Mistrzów, zaś kontuzjowany 

Ronaldinho postanowił wykorzystać brak powołania na mecz i zabalować, pomimo tego, że lekarze 

prosili go o odpoczynek. Piłkarz widocznie miał swój sposób na relaks i wybrał się z grupką znajomych 

do klubu, gdzie bawił się do 5. nad ranem. „O czwartej samba ustąpiła miejsca reggeatonowi. W tym 

momencie Ronaldinho postanowił zdjąć swoją koszulkę i okrążony pięknymi kobietami, popisywał się 

swoimi umiejętnościami tanecznymi.” Tak opisał nocne wojaże ’’Ronniego’’ hiszpański dziennikarz.   

Były kumpel z drużyny zapamiętał Brazylijczyka w podobny sposób: „Czasami Ronaldinho nie treno-

wał w żaden dzień tygodnia. Po imprezie w piątek, był gotowy do gry w sobotę. Przychodził w okula-

rach przeciwsłonecznych i od razu kierował się w stronę pokoju masażystów, gdzie na stole odsypiał 

nieprzespaną noc”.  

Diego Maradona 

Cofnijmy się w czasie do XX wieku, kiedy na boiskach królował Diego Maradona. Argentyński 

geniusz doprowadził reprezentację kraju do wygranej na mundialu w 1986 roku. Sukcesy i styl gry 

„Boskiego Diego” sprawiły, że ludzie zaczęli go stawiać na równi z Michaelem Jordanem piłki nożnej - 

Pele. Diego przyznał się do uzależnienia, którym nie była piłka nożna, a kokaina. Zdążył się z nią za-

poznać jeszcze w okresie, gdy grał w Barcelonie. ’’Miałem 24 lata kiedy zacząłem brać, to był najwięk-

szy błąd jaki kiedykolwiek popełniłem. Narkotyki zabijają” - tak odnosił się do tego Maradona.   

W zasadzie ciekawe, kto go ’’wyposażał’’. Może był to baron narkotykowy Pablo Escobar, któ-

rego kokaina byław tamtych latach w każdym zakątku świata. W dodatku wiemy, że Kolumbijczyk był 

wielkim fanem futbolu, więc dzięki wspólnemu hobby panowie mogli mieć okazję poznać się osobiście. 

         Erwin Nkounkou 
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Gry o tym, jak N****y napadli na Polskę 

 Biada gazecie w Europie lub USA posługującej się zwrotem pol-

skie obozy koncentracyjne. Autor artykułu zawierającego ów niefortunny 

zlepek wyrazów zostanie bowiem błyskawicznie zmieszany z błotem 

przez całą nadwiślańską prasę, nazwany nieukiem przez polską opinię 

publiczną i znów wywoła dyskusję na temat tego, z jakim lekceważeniem 

zagraniczne media odnoszą się do historii narodu, który – obok żydowskiego – najbardziej 

ucierpiał w wyniku II wojny światowej. 

 U podstaw tego całego zamieszania leży oczywiście bardzo szlachetna idea, by dbać o praw-

dę dziejową, wydaje się jednak, że sami Polacy niejednokrotnie ją zacierają i to wbrew własnemu 

interesowi. Dotychczas przytoczyłem jeden przykład takiego zachowania, ale – niestety – jest ich wię-

cej. Kolejny wiąże się z grami komputerowymi, rzeczą tak błahą, że żadenrodzimy dziennik zaciekle 

zwalczającypolskie obozy koncentracyjne nie zwrócił na nią uwagi.Bo czy naprawdę warto analizować 

te wszystkie brednie przyswajane co dzień przez miliony pryszczatych nastolatków z padami w dło-

niach?      J’m Jimmy! 

 Uprising 44: The silentshadows to dzieło warszawskiego studia DMD Enterprise. Posłużyłem 

się angielskim tytułem, ponieważ polski nie istnieje, a co za tym idzie - niniejsza gra została stworzona 

głównie z myślą o rynkach zagranicznych. Krzewienie wiedzy o powstaniu wśród Amerykanów, Ja-

pończyków czy Francuzów może napawać dumą, jednakże wykreowany w tym celu wirtualny świat to 

miejsce, w którym cierpią nie tylko akowcy. Gracze również. W dużej mierze jest to wina błędów i nie-

doróbek technicznych, niemniej te zostały szczegółowo i z rozmachem opisane w niezliczonych re-

cenzjach. Ja postanowiłem skupić się wyłącznie na czynnikach merytorycznych, tym, jaką historię 

przekazuje Uprising 44 i do jakiej historii się odnosi. 

  Wkrótce wcieliłem się więcw Jimmy’ego, którego poznajemy w barze Tommy’ego(tak, wciąż 

piszę o powstaniu, i to nie Strażnika Teksasu, tylko powstaniu warszawskim), gdzie pijał whisky z 

lodem. Właściwą rozgrywkę poprzedza cytat Hitlera o tym, że Warszawa ma zostać zrównana z zie-

mią i dopiero to uświadomiło mi, że włożyłem do laptopa właściwą płytę CD. Potem zrobiło się jeszcze 

bardziej dramatycznie, jako że musiałem zniweczyć ten zbrodniczy plan, a zarazem dziwnie, gdyż 

powstańcy nagle zaczęli rozmawiać po angielsku. Wcześniej posługiwali się płynną polszczyzną, 

przynajmniej do czasu, gdy na ekranie pojawił się Johnny… spoglądając na to wszystko odniosłem 

wrażenie, iżUprising 44 ma leczyć kompleksy Anglików związane z ich nikłym zaangażowaniem w 

pomoc walczącym warszawiakom, wyraźnie pokazywać, że oni, nieustraszeni Anglosasi, czynnie brali 

udział również w tymtragicznym wydarzeniu.Opisywaną grę zrobili jednak Polacy – czemu więc to 

Jimmy został obrońcą wirtualnej Warszawy? Przytoczone imiona na pewno są bliższe zagranicznym 

odbiorcom, ale amerykanizowanie lub anglicyzowanie tego bohaterskiego zrywu przez rodzimych 

scenarzystów zakrawa na smutny żart. Niestety fabuła została w całości zmyślona i można ją streścić 

słowami „Uratuj świat Warszawę”.Samo przedstawienie dramatu okupowanej stolicy ogranicza się do 

kilku zdań widniejących na każdym z ekranów ładowania, natomiast rozgrywkę sprowadzono do suk-

cesywnego przerzedzania niemieckich szeregów przy użyciu kilku typów broni. Z tego względudopiero 

wysłuchiwanie bombastycznych i źle nagranych dialogów zmusiło mnie do pewnych refleksji (min. 

„Czemu kupiłem tę grę?”), choć zakładam, że twórcom chodziło o rozważania innego rodzaju. Zawie-

dzie się także ten, kto liczył na pasjonującą podróż po dawnej Warszawie: ta w Uprising44 wygląda 

szpetnie (co wynika z zastosowanego silnika graficznego), przede wszystkim jednak nie majakiego-

kolwiek charakteru. Gdyby na początku zamiast słów Hitlera pojawił się cytat informujący mnie, iż oto 

znalazłem się w Sajgonie lat 60-tych, uwierzyłbym. Tam zresztą żaden Jimmy czy Johny nie wzbu-

dziłby moich zastrzeżeń. 

 Zanim definitywnie skończyłem moją, pożal się Boże, powstańczą przygodę, pooglądałem 

wideo recenzje Uprising 44 nagrane przez zagranicznych graczy (te mające polskich autorów są fatal- 
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ne, gdyż ci koncentrują się głównie na rzucaniu przekleństw, a nie rzetelnym oglądzie).Zauważyłem, iż 

niemal każdy Amerykanin czy też Anglik przechodzący omawianą grę i relacjonujący swoje wrażenia 

na youtube, w pewnym momencie zaczyna się śmiać z niezliczonych niedoróbek technicznych. Polscy 

gracze postrzegają je jako profanację czegoś, co zasługuje na najwyższą powagę, jednakci z Zachodu 

patrzą na przenikające się obiekty i koślawe animacje z przymrużeniem oka, nie znają bowiem zbyt 

dobrze historycznego tła akcji.W ten sposób stworzyliśmy coś znacznie gorszego niż nieudaną grę– to 

po prostu komedia o powstaniu. Niniejsze stwierdzenie brzminieprawdopodobnie i tragicznie, niemniej 

jest zgodne z postrzeganiem Uprising 44 przez obcokrajowców, dla których to smutne w gruncie rze-

czy widowisko powstało.  

Hawkins 

 Co ciekawe, wkrótce ukazała się kolejna gra o nierównej walce, jaka rozgorzała w Warszawie 

1 sierpnia 1944 r. – Enemy Front. Jeśli chodzi o sam kształt rozgrywki, to już go opisałem: wystarczy 

podmienić komandora na akowca, kosmitów na Niem…ekhm, nazistów (czy wspomniałem już o tym, 

że zarówno w Enemy Front jak i Uprising 44 pojawiają się głównie n a z i ś c i ?) igotowe.Miejsce akcji 

to, naturalnie, okupowana Warszawa.Tym razem przemierzałem ją jako… Robert Hawkins, amery-

kański korespondent wojenny mający u swego boku dzielnego towarzysza – Boba, rzecz jasna. Po-

cieszające jest jednak to, że oczami pierwszego z obu mężczyzn można pooglądać całkiem ładnie 

odwzorowane kamieniczki Krakowskiego Przedmieścia czy innych miejsc charakterystycznych dla 

dawnej Warszawy. Technicznie rzecz biorąc, to całkiem dobrze wykonana gra, choć znów sprowadza 

dramat powstańców do bezrefleksyjnego zasypywania wrogów wiadrami ołowiu. Czasem, w przeryw-

niku filmowym, zginęło jakieś dziecko, ale tego typu sceny nie wywoływały we mnie głębszych emocji 

– i to wcale nie dlatego, że jestem bezduszny. Po prostu kilkanaście sekund później znów dostawałem 

karabin i zadanie: wbij 1023 n a z i s t ó w. Palcem lewej dłoni wciąż dusiłem więc klawisz odpowie-

dzialny za chód, prawą zaś automatycznie oddawałem serię przycisków ilekroć zza rogu wychynął 

kolejny stahlhelm1, i tak stopniowo, minuta po minucie, popadałem w swoistystupor. Konwencja Wro-

giego Frontu jest zbyt prymitywna, by mogła angażować emocjonalnie i godnie przedstawiać tak zo-

bowiązujący temat, a wygenerowane komputerowo przerywniki nijak nie zmieniają tego stanu rze-

czy.Poczucie nasilającej się monotonii towarzyszyło zresztą także zagranicznym recenzentom, któ-

rych nagrania można znaleźć na YT. Czego dowiadują się o powstaniu warszawskim? Dość powie-

dzieć, że jeden z nich przyrównuje fabułę gry do… Wojowniczych ŻółwiiNinja, ponieważ Hawkins, Bob 

i inni niby-powstańcy – tak jak one – przemieszczają się głównie kanałami! 

Zakończenie 

 Gdy kreśliłem pierwsze słowa niniejszego tekstu, nie przypuszczałem, z jakim tragizmem 

przyjdzie mi się zmierzyć. Nie mam tu wcale na myśli bolesnej, drugowojennej tematyki, ale tego, w 

jaki sposób zaczynają do niej podchodzić sami Polacy. 

Jako dziecko niejednokrotnie słuchałem opowieści osób, które przeżyły najstraszliwszy konflikt 

XX wieku. Miałem to szczęście. Do dziś jestem święcie przekonany, że w tych opowieściach –a trwały 

one nieraz godzinami– ani razu nie padało określenie „nazista”. Zawsze byli to Niemcy, hitlerowcy, 

SS-mani… wystarczy zresztą przewertować którąkolwiek z napisanych niedługo po wojnie książek, by 

przekonać się, że narodowa przynależność zbrodniarzy została w nich jasno określona.  

Sam fakt istnienia trzech opisanych gier trudno mi nawet wytłumaczyć. Zwrot polskie obozy 

koncentracyjne w żadnym razie nie oczernia naszego narodu jak to, co sam stworzył, by nagłaśniać 

najczarniejszy rozdział swojej historii.Mimo to nie żałuję, że poświęciłem parę godzin na zgłębienie 

tego tematu, gdyż dzięki całej tej „zabawie” przypomniałem sobie o dwóch fotografiach, które kiedyś 

pokazał mi ojciec. Byli na nich moi pradziadkowie. Zginęli w powstaniu, tak dawno, że nikt już nie pa-

mięta ich imion. Tylko to jedno mogę o nich powiedzieć potomnym. Co pomyślą widząc jedno z tych 

zdjęć za 50 lat?Jimmy, Bobby, Charles, Bethany, Celine…?  

Bartosz Jaster 

                                                           
1 Stalowy hełm używany przez armię niemiecką w czasie obu wojen światowych.  
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Najważniejsze lata naszego życia 

Żyjemy w świecie, w którym sentencja „co kraj, to obyczaj” nabiera 

nowego znaczenia. Podczas gdy w Polsce dzieci wciąż otaczają hasła 

„chłopak dziewczyna, normalna rodzina”, w Szwecji za normę zaczyna 

uchodzić kompletny brak identyfikacji płciowej. I co gorsza, żaden z 

tych systemów nie wydaje się właściwy. 

Okres przedszkolny to krytyczny wiek w rozwoju dziecka. Nasza osobo-

wość kształtuje się w okolicach piątego roku życia i to właśnie wtedy brak określonej liczby bodźców 

emocjonalnych, takich jak poczucie miłości i bezpieczeństwa, może spowodować zaburzenia w roz-

kwicie umiejętności społecznych. W prostszych słowach – istnieje szansa, że właśnie te pierwsze pięć 

lat zdefiniuje nasze predyspozycje do zostania prezydentem, lekarzem, czy seryjnym mordercą. 

Skoro w dużej mierze to właśnie od edukacji przedszkolnej zależy, jak potoczy się reszta naszego 

życia, ba, być może w jakimś stopniu jest ona w stanie powstrzymać degenerację społeczeństwa, to 

raczej logiczne, że powinna być przemyślana, ostrożnai, przede wszystkim, opracowana przez specja-

listów. Tymczasem żyjemy w świecie, w którym sentencja „co kraj, to obyczaj” nabiera nowego zna-

czenia. Podczas gdy w Polsce dzieci wciąż otaczają hasła „chłopak dziewczyna, normalna rodzina”, w 

Szwecji za normę zaczyna uchodzić kompletny brak identyfikacji płciowej. I co gorsza, żaden z tych 

systemów nie wydaje się właściwy. 

Podobno kobiety już w wieku pięciu lat przestają wierzyć w swój potencjał. Ostatnio widziałam 

kampanię znanej firmy produkującej lalki, nazwaną „The Dream Gap Project”, która ma na celu poka-

zanie dziewczynkom, że mogą być tym, kim chcą, a nie tym, kogo wymaga społeczeństwo. Chcesz 

być inżynierem? Świetnie. Astronautą? Jeszcze lepiej. Nawet jeśli będzie trudniej, nawet jeśli wydaje 

się, że cały świat stoi na przeszkodzie, powinniśmy walczyć o wolność do bycia sobą. Niestety, nie 

pomoże w tym ani system, w którym kobiety zawsze traktowane są protekcjonalnie, ani system, w 

którym dzieciom nie pozwala się być dumnym ze swojej płci. 

Jestem zwolenniczką szerzenia poglądów, w którym każda jednostka może żyć równie uprzy-

wilejowana i nie determinuje tego jej płeć, orientacja seksualna, wyznanie czy kolor skóry. Brzmi dość 

idealistycznie, prawda? Na tym polega błąd współczesnej edukacji. Popadamy w coraz większe skraj-

ności, podczas gdy tak naprawdę powinniśmy uczyć najmłodszych wolności wyboru, bez względu na 

to, czy będzie to wybór płci, zawodu czy przekonań. 

Katarzyna Dąbrowska 

 

Najlepszy reportaż najlepszego reportażysty 

 Polskiego Radia  

Jeśli niemal 20-minutowa opowieść przedszkolanki o jej fanatyzmie religij-

nym i problemach w pracy znajduje się w sekcji, której nagłówek dumnie 

głosi „Najlepsze reportaże najlepszych reportażystów Polskiego Radia”, to 

jestem dumny z tego, że nigdy nie oddałem nawet złotówki w formie abo-

namentu radiowo-telewizyjnego. 

Po przesłuchaniu „reportażu” Antoniego Rokickiego pod tytułem „Konflikt” 

ogarnął mnie smutek i rozgoryczenie. Niestety emocje,jakie zawładnęły moim 60-

kilowym, wątłym ciałkiem, nie zostały wywołane przez wybitny poziom materiału, domniemane zepsu-

cie moralne opanowujące szwedzką edukację czy poczynania Unii Europejskiej. Powodem mojego 

smutku i zaciśniętych pięści jest przykry fakt, jaki nieumyślnie przypomniał mi Antoni Rokicki. Fakt, jak 

bardzo w Polsce marnowane są podatki. Na szczęście nie żałuję jednego.Naprawdę nie żałuję, że 
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przynajmniej nigdy nie dołożyłem się do istnienia naszego narodowego radia. Jak pomyślę o tym, że 

choć jeden ze srebrników oddanych w ramach abonamentu radiowo-telewizyjnego mógłby trafić do 

kieszeni autora w ramach wynagrodzenia, to najpierw oblewa mnie zimny pot, a później napawa du-

ma, że chociaż w taki nieoczywisty i wątpliwy moralnie sposób dołożyłem małą cegiełkę do poprawy-

polskiego dziennikarstwa. 

Sam do tej dziedziny podchodzę bardzo ideowo, ale jestem w stanie wybaczyć pewne niedo-

ciągnięcia w niektórych dziedzinach tego niegdyś szlachetnego zawodu. Jednak jeśli ktoś bierze się 

za dziennikarstwo polityczne wymagam od niego pełnego profesjonalizmu, względnego braku stronni-

czości i solidnego warsztatu, ponieważ uprawia zawód, dzięki któremu faktycznie może wpływać na 

postrzeganie świata przez odbiorców, a co za tym idzie na losy Polski. 

Po tym jak wylałem już z siebie kilka litrów żółci, pokrótce opiszę, jaka krzywda mnie spotkała, bo nie 

każdy z was, moi drodzy czytelnicy, miał przyjemność obcować z tym wybitnym dziełem polskiej szko-

ły reportażu. „Konflikt” opiera się na rozmowie (w zasadzie to monologu) z Polką pracującą jako 

przedszkolanka w szwedzkim przedszkolu. Problematyka jej pracy polega na wprowadzaniu nauki o 

płci kulturowej w przedsionku szkoły podstawowej. Temat chwytliwy i ciekawy. Chętnie bym się z nim 

zapoznał, niestety zamiast merytorycznej, ciekawej rozmowy opartej na faktach, otrzymałem średnio 

ciekawą opowieść oddanej Jezusowi Pani w średnim wieku.  

Jestem wielkim fanem szeroko pojętej wolności, a to uniemożliwia mi bycie zwolennikiem Unii 

Europejskiej czy szwedzkiego podejścia do społeczeństwa, jednak nie mogę podjąć żadnej sensownej 

polemiki i nie chce mi się wygłaszać swoich poglądów przy okazji „reportażu”, w którym sympatyczna, 

lecz fanatyczna Pani prezentuje swoje poglądy (ewidentnie oparte na przekonaniach religijnych) bez 

konfrontacji z drugą stroną. Po upłynięciu 17 minuty i 40 sekundy byłem przekonany, że przesłucha-

łem przydługą zajawkę materiału, a całość, z wypowiedzią przedstawicieli przedszkola, kogoś ze 

Szwedzkiego ministerstwa edukacji, czy po prostu jakiejś osoby o odmiennym zdaniu, jest w pełnej, 

być może płatnej wersji. Niestety myliłem się.  

Jak już napisałem, temat ciekawy i interesujący, ale znowu polityczne dyskusje opieramy na 

przekonaniach, urojeniach i uczuciach, a nie racjonalizmie i argumentach. Charakteryzują się tym obie 

strony barykady. Z pewnością znalazłbym podobnie stronniczy materiał w jakimś „zachodnim” radiu, 

ale, jak to śpiewał Kazik, „mieszkam w Polsce” i smuci mnie to, że Polskie Radio promuje tak niepo-

ważany głos w dyskusji. Bliżej temu do opowieści u sąsiadki babci przy kawie i keksie, niż reportażowi 

o być może rzeczywiście nieodpowiednich sposobach nauczania o gender. 

Norbert Zawadzki 

 

Z   O S T A T N I E J   C H W I L I 

Biogramy jedynek kandydatów do Europarlamentu 2019 

z czterech partii 
Jacek Saryusz-Wolski, Prawo i Sprawiedliwość lista 4, kandydat nr 1 

Do Europarlamentu z listy warszawskiej startuje Jacek Saryusz-Wolski z listy nr 

4 z hasłem Polska sercem Europy. Urodzony 19 września 1948 roku w Łodzi, skończył 

I Liceum Ogólnokształcące w Łodzi i studia ekonomiczne na Uniwersytecie Łódzkim, na 

którym otrzymał stopień doktora. Oprócz tego skończył studia podyplomowe w Eu-

ropéen Uniwersytaire w Nancy. W latach 70 pracował naukowo  w zakresie Wspólnot Europejskich na 

Uniwersytecie Łódzkim. W dniu 22 września 1980 roku zapisał się do PZPR i wystąpił 22 stycznia 

1982 roku. W 1991 roku został pierwszym pełnomocnikiem do spraw wspólnot europejskich w rządzie 

Krzysztofa Bieleckiego i funkcję tę pełnił do 1996 roku. Za rządów Jerzego Buzka w 2000 roku został 

sekretarzem Komitetu Integracji Europejskiej. W latach 2002-2004 był  dyrektorem Komisji Europej-

skiej Collegium Civitas i do 2008 roku prowadził w nim wykłady. Był w Platformie Obywatelskiej i pełnił 

w niej kierownicze funkcje. 
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Po zgłoszeniu swojej osoby jako kontrkandydata dla  Donalda Tuska ubiegającego się o reelekcję na 

przewodniczącego Parlamentu Europejskiego został usunięty z PO. Jego myśli przewodnie  w wybo-

rach to tożsamość, solidarność i pomocniczość w praktyce integracji europejskiej. 

Robert Biedroń numer jeden na liście partii „Wiosna”  

Startuje z Warszawy do Parlamentu Europejskiego, urodzony 13 kwietnia 1976 

roku w Rymanowie. Wychowywał się w rodzinie, w której ojciec był alkoholikiem i były 

trudne warunki domowe. Ukończył technikum hotelarskie, gdzie stwierdził swoją orien-

tacją homoseksualną.  W 2013roku uzyskał tytuł magistra nauk politycznych  na Uni-

wersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, rozpoczął studia doktoranckie na Wy-

dziale Nauk Politycznych w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w 

Pułtusku i ich nie dokończył. Działa przeciwko homofobii. Wydał w 2007 roku książkę popularnonau-

kową pod tytułem „Tęczowy elementarz ’’o LGBT.  W 2011 roku uzyskał mandat posła z ugrupowania 

Ruch Palikota do Sejmu, a gdy został w październiku 2015 roku wybrany na prezydenta Słupska  w 

wyborach samorządowych, zrezygnował z mandatu poselskiego. W lutym  2019 roku zarejestrował 

partię „Wiosna”. W życiu prywatnym ma partnera. Jego „piątka” wyborcza do Parlamentu europejskie-

go obejmuje równouprawnienie kobiet, reformę służby zdrowia, walkę ze smogiem, rozdział partii od 

kościoła i odpartyjnienie państwa. 

Stanisław Tyszka z listy Kukiz 15, jedynka na liście w Warszawie i województwie stołecznym 

  Urodzony w Warszawie 19 kwietnia 1979 roku, ukończył kierunek prawo na wydziale Prawa i 

Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. We Florencji na Europejskim Uniwersyte-

cie Historycznym uzyskał tytuł naukowy doktora nauk humanistycznych. Pracował jako 

adiunkt na wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji. Od 2011 roku był 

doradcą ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina do spraw deregulacji, a w 2013 

roku został członkiem założonej przez Jarosława Gowina Partii Razem i odszedł z niej 

w 2014 roku. W wyborach parlamentarnych w 2015 roku uzyskał mandat posła z partii 

Kukiz 15 i od 12 listopada 2015 roku  jest vice marszałkiem Sejmu. Ma żonę i dwoje dzieci. Partia 

Kukiz 15 i Stanisław Tyszka mają w programie obniżenie akcyzy i vat. 

Włodzimierz Cimoszewicz kandydat numer jeden na liście Koalicji Europejskiej  

W  skład Koalicji wchodzą PSL, SLD, PO i N, Zieloni. Cimoszewicza wysunął 

Sojusz Lewicy Demokratycznej, choć do partii nie należy od 2011 roku. Startuje w  

okręgu nr 4 dla Warszawy.  Urodzony 13 września 1950 roku,  ukończył XIX Liceum 

im. Powstańców Warszawy w Warszawie, w 1972 roku  studia na wydziale prawa i 

administracji na Uniwersytecie Warszawskim, a w 1978 uzyskał stopień doktora pra-

wa. Od 1982 do 1986 roku pracował jako adiunkt Zakładzie Organizacji Międzynarodowych Prawa 

Międzynarodowego na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2016 roku jest zatrudniony na Uniwersytecie 

w Białymstoku. Startował jako kandydat Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej w 1990 roku  w 

pierwszych wyborach prezydenckich. Był  w  rządzie  Waldemara Pawlaka, od 26 października 1993 

do 22 marca 1995 roku wiceprzewodniczącym Rady Ministrów i ministrem sprawiedliwości , a w 1996 

roku premierem  Polski podczas prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego. W 2005  roku zgłosił swo-

ją kandydaturę w wyborach prezydenckich ale 22 września 2005 roku zrezygnował z kandydowania i 

wycofał  się z życia politycznego. W 2019 roku Rada Ministrów zgłosiła Włodzimierza Cimoszewicza w 

wyborach na sekretarza stanu do Rady Europy, ale przegrał w drugiej turze. Od 1995 roku prowadzi 

20 ha gospodarstwo w Kalinówce Kościelnej. Ma żonę i dwoje dzieci. W dniu 4 maja 2019 potrącił  

na przejściu dla pieszych 70 letnią rowerzystkę kierując samochodem i zarzuca mu się , że uciekł z 

miejsca wypadku. Oświadczył, że było to spowodowane informacją o „męskiej” chorobie nowotwo-

rowej, i z kandydowania w wyborach na europosła się nie wycofuje. 

          Sylwia Soika 
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