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„Pomaganie jest naszym nawykiem”

Elfa Pharm Polska 
wspiera studentów Uniwersytetu Warszawskiego 

Firma Elfa Pharm Polska oddaje w ręce swoich klientów roślinne kosmetyki,
które pozwalają wydobyć naturalne piękno. Ale też od początku swojej
działalności angażuje się we wszelkiego rodzaju akcje, które mają na celu nieść
pomoc bezbronnym i najbardziej potrzebującym.

Tegoroczny projekt pod nazwą Kobiecy Element to akcja na rzecz Fundacji 
Rak’n’Roll – Wygraj Życie! Ma ona na celu pokazanie tego, że kobiety zmagające się z
chorobą, czy innymi życiowymi trudnościami, nie tracą kobiecego elementu. Do akcji
zaangażowano fantastyczne kobiety, wśród których znalazły się aktorki, piosenkarki,
artystki, lekarki, menadżerki, podróżniczki a także entuzjastki kosmetyków i sportu.
Wszystkie te kobiety mają w sobie energię inspirującą do działania i podążają za
swoimi marzeniami – są prawdziwymi kobietami rakietami. W gronie ambasadorek
akcji znalazły się m.in. Paulina Smaszcz – Kurzajewska, Olga Bołądź i Katarzyna
Grochola. Ponadto część dochodu ze sprzedaży kosmetyków marek _Element oraz
 Vis Plantis zostanie przekazana na rzecz fundacji.

Przebieg akcji można na bieżąco obserwować w naszych mediach społecznościowych,
a także śledząc hasztagi: #kobiecyelement, #mojasupermoc, #raknroll.
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Miłośniczka zdrowego

stylu życia, w wolnym

czasie uprawiam fitness,

gotuję zdrowe potrawy.

Aleksandra Kacperek
Dziennikarka

Podlasianka, realistka i

posiadaczka kota.

Satyryczka o barwnym

usposobieniu. 

Klaudia Baranowska 
Dziennikarka

Arkadiusz Wieczorek
Dziennikarz

Jan Dratwicki 
Dziennikarz

Dorota Kloczkowska 
Dziennikarka

Justyna Stabryła 
Dziennikarka

Kamila Księżopolska 
Dziennikarka

Olimpia Kluzek
Dziennikarka

Marcin Cholewiński
Dziennikarz

Magdalena Bereza 
Dziennikarka

Marta Dąbrowska 
Dziennikarka

Magdalena Żak 
Dziennikarka

Prowadzę bloga, uczę się

śpiewać i grać na pianinie,

lubię pandy, nie znam

koreańskiego.

W życiu kieruję się

wyłącznie swoimi

zasadami,dzięki temu

zawsze pozostaję sobą,

Jestem  ciągle w ruchu,

nieustannie ciekawy

świata i ludzi. Sporo wiem

o życiu, ale nadal  niewiele.

Fanka czterech kółek.

Wiem czym jest szpera i

jak ją zespawać za pomocą

migomatu. 

Jestem bardzo pozytywną

osoba, w życiu cenię sobie

szczerość i poczucie

humoru. 

Zawsze uśmiechnięty,

uzależniony od imprez,

pasjonat muzyki klubowej

i piłki nożnej.

Jestem wielbicielką Kinga

i Grishama, a poprzez

słowo pisane próbuje

wyrażać siebie.

O social mediach wie

wszystko. Wielbiciel

świnek morskich.

Marzycielka,

romantyczka, wielbicielka

starych książek i klimatu

przedwojennej Warszawy. 

Uwielbiam się uśmiechać i

cieszyć życiem. Zawsze

 idę do przodu, bo chcę

spełniać swoje marzenia 
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Damian Daszek
Redaktor naczelny 

Gram, piszę, czytam, ale

tańczyć nie będę, w

ostateczności mogę coś

zaśpiewać.

Jakub Jędryka 
Zastępca RN

Maciej Mazur 
Dział promocji 

Kamila Skóra
Copywriter 

Lubię wracać do tego, co

pamiętam z dzieciństwa,

od bajek Disneya po

Władcę Pierścieni.

Oliwia Kalinowska
Dziennikarka

Sylwia Wyszyńska 
Dziennikarka

Miłośniczka zwierząt,

mody i słonego karmelu.

Cenię piękno - to w drugim

człowieku i wokół nas.

Klaudia Paradzińska 
Dziennikarka

Paulina Rokicka 
Dziennikarka

Kino, literatura, muzyka,

podróże - to coś co

kocham, a w wolnym

czasie lubię pisać.

Izabela Szukowska
Dziennikarka
Lubię podróże małe i duże,

chciałabym zwiedzić świat

„od Las Vegas po Krym. 

Interesuje się polityką,

fotografią oraz sportem.

Polski Rap nie ma przede

mną żadnych tajemnic. 

Przebojowa,

zakręcona, z własnym

zdaniem, pasjonatka

podróży.
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Jedni potrafią śpiewać, inni

tańczyć, ja za to... w sumie to

nie wiem. Fan futbolu, heavy

metalu i dobrej zabawy.

Uśmiechnięta, pewna

siebie, zawsze gotowa

do działania.  



Miłej lektury, dobrej zabawy

Redaktor Naczelny 

Damian Daszek 

Drogi czytelniku,

Jeżeli czytasz obecnie ten fragment gazety, to wiedz, że napisanie go sprawiło mi

najwięcej problemów. Ciężko jest podziękować potencjalnemu czytelnikowi za to, że

postanowił przeczytać naszą gazetę, nie mając bladego pojęcia na temat tego, czy mu się

ona spodoba, czy sprawi mu choć trochę przyjemności, czy zmusi do refleksji i

zastanowienia się nad tym, w jak dziwnych czasach obecnie żyjemy. Zgadza się, żyjemy

w dziwnych czasach, w czasach, kiedy gazeta przestaje być medium, a staje się jedynie

ciekawym dodatkiem do garderoby, czy też super wyglądającym gadżetem na

Instagramie. Wydawcy się zamykają, a tytuły prasowe tak szybko jak pojawiają się na

rynku, tak z niego znikają. Czym jest uwarunkowane jest to zjawisko? Internetem,

rozwojem technologii i social media, w końcu po co zatrzymać się na chwilę w kiosku i

sprawdzić, czy na półce nie znajduję się jakiś ciekawy tytuł, skoro wszystko co jest nam

potrzebne znajduje się w sieci. Prasa ma informować, rozwijać, zmuszać do refleksji, ta

myśl przyświecała nam, kiedy pisaliśmy nasze artykuły. Jak już wcześniej

wspomniałem, pisanie tego nie jest łatwe, ale naprawdę z całego serca w imieniu swoim

i naszego zespołu chciałbym Tobie podziękować, za to, że poświęcasz swój czas na

zapoznanie się z naszymi przemyśleniami na temat najróżniejszych zjawisk

zachodzących w krajach Unii Europejskiej. Nie ma co się oszukiwać, temat nie należał

do najprzyjemniejszych, każde z nas, ma swoją dość unikalną wizję Unii Europejskiej,

jedni ją uwielbiają, drudzy już niekoniecznie, a trzecim jest ona kompletnie obojętna i

ten fakt jest chyba największym plusem, ponieważ każdy znajdzie tutaj coś dla siebie.

Jestem święcie przekonany, że po przeczytaniu wszystkich naszych tekstów, nie

będziesz wstanie zarzucić nam stronniczości. I to by było na tyle, życzę Tobie

przyjemnej lektury, niech czytanie naszych tekstów sprawi, że się uśmiechniesz,

zdenerwujesz, zestresujesz, zasmucisz. Mam nadzieję, że to co przeczytasz mimo

wszystko będzie Ci się podobało, w końcu nie pisaliśmy tego dla siebie, ale dla Ciebie i

innych czytelników. A i oczywiście, tak zaprzeczając trochę temu co pisałem powyżej,

nie ma znaczenia, czy czytasz naszą gazetę w formie elektronicznej czy papierowej,

znaczenie będzie miało to, czy po jej przeczytaniu powrócisz na Facebook-a i będziesz

dalej scorllować, czy przespacerujesz się do kiosku, albo otworzysz tak zwaną e-gazetę

na swoim telefonie lub komputerze w celu sprawdzenia, co nasi polscy dziennikarze

mają Ci do zaoferowania. Mała rada - zrób to, naprawdę nie pożałujesz.

L I S T  D O  C Z Y T E L N I K Ó W  
STUDENCKA 
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 każdy przytomnie myślący obserwator

życia politycznego  i gospodarczego.

Wbrew pozorom, Brexit nie jest

wyznacznikiem słabości UE, a raczej

manipulacji medialnej w Wielkiej Brytanii,

ale już brak odporności na rosnącą falę
populizmu i brak skutecznych rozwiązań
dla problemów lokalnych dowodzi, że

samymi dyrektywami Unia Europejska się
nie obroni. Z takim założeniem do świata

europejskiej polityki wkroczył Janusz

Korwin-Mikke, który poparcie dla siebie w

wyborach 2014 roku zdobył hasłem

„rozwalenia” UE od środka. Zanim 

zrezygnował przedwcześnie z

euromandatu, odbierał diety poselskie,

korzystał z przywilejów i zapracował  na

przyzwoitą emeryturę. Samej UE nie

zniszczył w jej zarodku, ale kilkoma swoimi

wystąpieniami, a później sankcjami

zastosowanymi wobec niego, na pewno

obnażył niemoc administracyjną i prawną
tej instytucji .

"Unia Europejska nie 
jest tworem 
idealnym, wie każdy 
przytomnie myślący 
obserwator życia 
politycznego  i 
gospodarczego"

Jedną z największych zdobyczy demokracji

jest pluralizm. Unia Europejska jest

natomiast tworem 28 demokratycznych

państw, które na mocy porozumienia

tworzą związek oparty o współdziałanie i

integrację  w zakresie polityki i gospodarki.

Parlament Europejski funkcjonuje na

zasadach kadencyjności i raz na pięć lat

obywatele państw członkowskich

wybierają eurodeputowanych. O ile wybór

europosła, który opowiada się za Unią
Europejską,  a nawet udzielenie mandatu

reformatorom, którzy chcą zmian w

funkcjonowaniu 67. letniego projektu  jest

procesem logicznym, o tyle trudno pojąć
dlaczego do wyścigu o fotel poselski w

Brukseli i Strasburgu ubiegają się
eurosceptycy i osoby kontestujące prawo

unijne. Świat zbudowany jest na

kontrastach i nawet najbardziej skrajne

idee potrafią się wkomponować w każdy

projekt. Nie zawsze idealny. Bo to, że Unia

Europejska nie jest tworem idealnym, wie

 

STUDENCKA 

Teraz z wezwaniem do zmiany w Unii

Europejskiej do eurowyborów, zmierza

była premier polskiego rządu p. Beata

Szydło. Za bardzo nie zdradza, co i jak

chce zmieniać, ale wiadomo,  że chce.

Swoje urzędowanie na stanowisku

premiera rozpoczęła od wyniesienia flag

UE z sal i gabinetów KPRM. Później

stawiała twardy i momentami skuteczny

opór ws. relokacji uchodźców, a także nie

pozwalała wtrącać się Unii w sprawy

polskiego Trybunału Konstytucyjnego,

Krajowej Rady Sądownictwa i z trochę
gorszym efektem w kwestię Sądu

Najwyższego.

 
Po „zwycięskiej przegranej” z 2017 roku

podczas głosowania nad wyborem

Donalda Tuska na drugą kadencję szefa

Rady Europejskiej, tylko urzędująca

wówczas Pani premier głosowała
przeciwko reelekcji Polaka na tym

stanowisku. Pozostałe 27 państw

członkowskich było ZA. Zatem p. Beata

Szydło ma stare rachunki do wyrównania

z Unia Europejską. I tej motywacji do

startu w wyborach wykluczać nie można.

 
Eurosceptyków można podzielić na dwie

kategorie. Fanatycznych przeciwników

istnienia UE w samej istocie integracji

państw starego kontynentu jak i

przedstawicieli wewnętrznej opozycji

wobec skostniałych i nieskutecznych jej

struktur. Niestety jedni i drudzy mają
coraz mniej pomysłów na reformę Unii,

dlatego kampania do europarlamentu, od

wyborów do wyborów jest coraz mniej

ciekawa. Wyborca oddający swój głos,

często zagubiony jest w fermencie

wewnętrznej, krajowej walki partyjnej,

która ma się nijak do jakości polityki w

całej Unii Europejskiej.  A może tak dla

dobra unijnych społeczeństw

zorganizować  wybory najlepszych

specjalistów i ekspertów w danej

dziedzinie zamiast politycznych

karierowiczów kierujących się interesem

własnym i partii ?

 

Marcin Cholewiński 
 

Eurosceptyk w Europarlamencie
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Magdalena Bereza 
 

Jak przestraszyć wroga? 

Wielkimi krokami zbliża się narodowe święto

podpisania Konstytucji 3 maja. Z tej okazji, na

Wisłostradzie w Warszawie odbędzie się wielka

defilada Wojska Polskiego oraz służb mundurowych

pod hasłem „Silni w sojuszach”. To forma

świętowania 20. rocznicy przystąpienia Polski do

NATO i 15. rocznicy członkostwa Polski w UE. 

W defiladzie „Silni w sojuszach” weźmie udział blisko
dwa tysiące osób, w tym żołnierze z pododdziałów
Wojska Polskiego i wojsk sojuszniczych. Będą
pododdziały formacji proobronnych, klasy mundurowe
oraz poczty sztandarowe krajowe i zagraniczne. Co
ciekawe, w tym roku po raz pierwszy wraz z żołnierzami
przedefilują funkcjonariusze innych służb – Policji,
Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby
Ochrony Państwa, Służby Ochrony Kolei, Lasów
Państwowych, a także Służby Więziennej i Krajowej
Administracji Skarbowej.
W defiladzie lądowej przejedzie ponad 200 pojazdów.
Najnowszy sprzęt zaprezentuje Wojsko Polskie, Policja,
Państwowa Straż Pożarna. Wśród pojazdów, które
zobaczymy na Wisłostradzie pojawią się między innymi:
samochody ciężarowo-osobowe, kołowe transportery
opancerzone Rosomak, wyrzutnie rakietowe WR-40
Langusta czy samobieżne armatohaubice Krab i Dana.
MON informuje także, że nad głowami gości przeleci
prawie 80 statków powietrznych – samolotów i
śmigłowców.
Nigdy nie rozumiałam idei organizowania defilad
wojskowych. A w ostatnich latach zaczynam mieć
wrażenie, że MON traktuje je zdecydowanie zbyt
poważnie.  Demonstrowanie siły polskiego wojska dwa
razy do roku wcale nie sprawi, iż potencjalny wróg

 zadrży ze strachu, tym samym wycofując się prędko
ze swych niecnych zamiarów. A dodatkowo, nie
oszukujmy się, nie do końca jest się czym chwalić. 
W niektórych szeregach brakuje sprzętu
spełniającego wymagania, a nowoczesnego pola
walki. Najlepszym przykładem reliktu, który już
dawno powinien pożegnać się z czynną służbą i
zasilić szeregi muzeum jest bojowy wóz piechoty
(BWP1). Niektórych zastanawia też pomysł
postawienia obok defilujących żołnierzy chociażby
funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej.
Ale przecież każdy wie, że jak Administracja
Skarbowa złapie w ręce karabin  to nie trzeba się
martwić o bezpieczeństwo państwa!
Przeciętny Polak prawdopodobnie nie zdaje sobie
sprawy z ogólnoświatowego poziomu rozwoju
militarnego. Dlatego uczestnicząc w defiladzie widzi
dużo ciężkich maszyn, pokazy lotnicze i  upewnia się,
że Polska jest silnym i doskonale zabezpieczonym
państwem. Nie jest tajemnicą, że pozycja na arenie
międzynarodowej jest warunkowana przez siłę i
nowoczesność wojska. To zaś jest zależne od
krajowej sytuacji ekonomicznej. Jaka jest w Polsce,
widzimy, na podobnym poziomie znajdują się więc
polskie siły zbrojne. Dla porównania, gdy Polacy
prezentują „najnowocześniejsze wojskowe sprzęty” 
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"Organizowanie defilad 
jest doskonałym PR-owym

zagraniem MON"

STUDENCKA 

na ulicach stolicy, w Chinach armia zaprezentowała efekty
pracy nad bronią laserową i wyrzutniami
elektromagnetycznymi na lotniskowcu oraz zdjęcia
zmodyfikowanego okrętu wojennego, na którym pojawiło
się potężne działo elektromagnetyczne. Amerykański
wywiad zdobył informacje na temat railguna, z których
wynika, że działo będzie w pełni gotowe do działań
militarnych za 5 lat. Urządzenie ma mieć zdolność rażenia
celów oddalonych o 200 kilometrów z prędkością do
6000 km/h. Wg tych danych Chińczycy mogą dysponować
nowocześniejszą technologią nawet od Amerykanów. Tak
więc, gdy Chiny  np.; produkują nowe lotniskowce, Polacy
nie tak dawno kupili holownik. Zdaję sobie sprawę, że
zestawienie armii Chin z armią Polski jest jak postawienie
obok siebie Sosnowca i Londynu, jednak ten przykład
doskonale obrazuje na jak wysokim poziomie znajduje się
obecnie wojskowa technologia. I gdzie w tym długim
sznureczku znajduje się wojsko polskie. Przy tym
zestawieniu należy jednak pamiętać o przeciwnym
ukierunkowaniu tych dwóch armii. Polska jest krajem
defensywnym, nastawionym na obronę i ewentualne
odparcie ataku, natomiast Chiny niekoniecznie.
 Organizowanie defilad jest doskonałym PR-owym
zagraniem MON. Utwierdzanie rodaków w przekonaniu o
naszej sile i innowacyjności armii poprawia
ogólnokrajowy nastrój i nastawienie. Jeśli ktoś nie jest
zainteresowany tematem, słysząc od organizatorów o
zaprezentowaniu aż 80 statków powietrznych, ma prawo
być pod wrażeniem. Gdy jednak dowie się, że ta liczba
stanowi ok. 50% wszystkich posiadanych przez wojsko
polskie samolotów i śmigłowców, ten stan może nie
przedstawiać się już tak spektakularnie. Hasło defilady
nasuwa na myśl, że Polska jest bardzo silnym
sojusznikiem na tle Europy, a może nawet świata.  A
zaledwie rok temu Francja wyszła z inicjatywą utworzenia
koalicji mogącej reagować na kryzysy wokół europejskich
granic bez udziału NATO, czy Stanów Zjednoczonych.  Do
inicjatywy przystąpiła m.in. Wielka Brytania, Niemcy,
Belgia, Dania, Holandia, Estonia, Portugalia oraz
Hiszpania. Polska nie była brana w niej pod uwagę.
Dlaczego? W Brukseli spekulowano, że ze względu na
obawę o potencjalne zbytnie odwlekanie decyzji
dotyczących działań.

Organizacja defilady wojskowej w
Warszawie nie udowodni innym państwom
jak rozwiniętą i nowoczesną armią
dysponuje Rzeczpospolita.Może co najwyżej
pokazać nasze przywiązanie do tradycji oraz
być doskonałą okazją do uczczenia tak
ważnego historycznego wydarzenia jakim
było podpisanie Konstytucji 3 maja oraz
świętowania rocznicy dołączenia Polski do
Unii Europejskiej i NATO.Mimo to, Polska
nie jest najgorszym militarnie partnerem dla
państw europejskich. Nasi żołnierze jeżdżą
na misje, jednostki specjalne biorą czynny
udział w różnego rodzaju operacjach. Polskie
wojsko jest zaopatrzone na tyle dobrze, aby
w odczuwalny sposób służyć sojuszowi
NATO. Co więcej, polscy żołnierze są
cenionymi specjalistami w swoich
dziedzinach i często proszeni są o dzielenie
się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas
międzynarodowych szkoleń.

Mimo to, Polska nie jest najgorszym militarnie

partnerem dla państw europejskich. Nasi

żołnierze jeżdżą na misje, jednostki specjalne

biorą czynny udział w różnego rodzaju

operacjach. Polskie wojsko jest zaopatrzone na

tyle dobrze, aby w odczuwalny sposób służyć
sojuszowi NATO. Co więcej, polscy żołnierze

są cenionymi specjalistami w swoich

dziedzinach i często proszeni są o dzielenie się
swoją wiedzą i doświadczeniem podczas

międzynarodowych szkoleń.Organizacja

defilady wojskowej w Warszawie nie

udowodni innym państwom jak rozwiniętą i

nowoczesną armią dysponuje Rzeczpospolita.

Może co najwyżej pokazać nasze przywiązanie

do tradycji oraz być doskonałą okazją do

uczczenia tak ważnego historycznego

wydarzenia jakim było podpisanie Konstytucji

3 maja oraz świętowania rocznicy dołączenia

Polski do Unii Europejskiej i NATO.
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STUDENCKA 

Kamila Księżopolska
 

 Królowa nie jest pionkiem w grze ,,Brexit’’!
Nie od dziś wiemy, że królowa ma zakaz
opowiadania się za partią parlamentarną bliższą jej
sercu, a o wypowiadaniu się na tematy związane  ze 
sprawami politycznymi to już może zapomnieć.
Zobowiązuje ja do tego system monarchii
parlamentarnej, sprowadzający rolę królowej do
wymiaru symbolu.

Ale zacznijmy od początku. Jak królowa sprytnie i z gracja, jaką tylko ona
posiada, omija ten destabilizujący jej pozycję zakaz.  Kraj domaga się
komentarza, a ona nie ma prawa wypowiedzi.  Ma związane ręce, a
przecież stoi na czele królestwa. Choć jak przeanalizujemy jej
wypowiedzi, dostrzeżemy, że posiada swoje zdanie i potrafi przemówić
do narodu nie naruszając zakazu, jaki ją obowiązuje. Monarchini po raz
pierwszy wypowiedziała się  w sprawie Brexitu w czasie przyjęcia,
wydanego z okazji wizyty Króla Niderlandów Wilhelma Aleksandra i
królowej Maksymy w Pałacu Buckingham w październiku 2018 roku .
Podkreśliła wtedy, jakie wartości łączą

Zjednoczone Królestwo i
Królestwo Niderlandów.
,,Przypominam sobie wizytę pańskiej
babci, królowej Juliany i księcia
Bernharda, w 1972 r., gdy mówiłam
o tym, jak porozumienie i bliskie
stosunki naszych narodów będą
nabierać coraz większego znaczenia
w tworzącej się nowej konfiguracji
Europy. Gdy patrzymy [dziś] na nowe
partnerstwo z Europą, to widzimy, że
podzielane przez nas wartości i
zaangażowanie w stosunku do siebie
nawzajem są naszymi największymi
atutami i pokazują, że nawet w
trakcie zmian nasz trwały sojusz
pozostaje silny, a jako innowatorzy,
handlowcy i internacjonaliści pewnie
spoglądamy w przyszłość,, – 
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takimi słowami rozpoczęła 
swoją przemowę Elżbieta II
na bankiecie. Król Wilhelm
nie pozostał dłużny królowej
i również potwierdził ścisłe
relacje jakie łączą oba kraje.
Monarcha podkreślił, że
Brexit jest dużą stratą dla
wspólnoty europejskiej, ale
dodał że szanuje decyzje
Brytyjczyków dotyczącą
woli opuszczenia Unii
Europejskiej.

STUDENCKA 

Potem nastała długa,
nieubłagana cisza. Królowa
nie zabierała głosu, jakby ten
temat nie dotyczył jej i 
kraju, na których
banknotach i znaczkach
pocztowych widnieje jej
podobizna. Jednak sytuacja
w państwie była tak trudna,
żeby nie powiedzieć
tragiczna, że Elżbieta II nie
wytrzymała chaosu, jaki
nastał w państwie. W czasie
przemówienia w Sandricham
zwróciła się do narodu. Tych
kilka słów królowej zostało
odebrane jako apel do
parlamentarzystów.
Komentarz królowej
skierowany do
zgromadzonych na
spotkaniu w Instytucie
Kobiet w Sandricham nie był
przypadkowy. Królowa
wtedy oznajmiła, że każde
pokolenie boryka się ze
swoimi wyzwaniami. Dodała,
że osobiście preferuje
rozwiązanie, by poszanować
innego człowieka i jego
odmienny punktu widzenia,
zjednoczyć siły w
poszukiwaniu wspólnych
wartości oraz zachować
szersze spojrzenie. Chociaż
wyrażenie „Brexit” nie
padło, to odbiorcy nie mieli
wątpliwości do czego
nawołuje królowa.

Dziennik "Times" przypomina, że wcześniej podobne słowa znalazły się w
świąteczno-noworocznym orędziu królowej, kiedy mówiła, że "nawet w
przypadku najgłębszych różnic, traktowanie drugiej osoby z szacunkiem
godnym drugiego człowieka jest zawsze dobrym pierwszym krokiem na
drodze do lepszego wzajemnego zrozumienia".  Brytyjskie media
spostrzegły, że wystąpienie w Women's Institute zostało wygłoszone 64
dni przed planowanym wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej
oraz na kilka dni przed wtorkowymi głosowaniami w Izbie Gmin,
dotyczącymi dalszego planu na negocjacje z Brukselą. Wypowiedź
Elżbiety II z Sandringham spotkała się z pozytywnym odbiorem ze strony 
Partii Konserwatywnej. Kanclerz Philip Hammond powiedział BBC, że w
jej słowach była „wielka mądrość”. „Nie sądzę, aby ktokolwiek mógł być
zaskoczony słysząc królową, która broni poglądu, że we wszystkich
kwestiach kontrowersyjnych powinniśmy dążyć do kompromisu,
powinniśmy szukać wspólnej płaszczyzny i drogi naprzód” – dodał.

Według niektórych zwolenników Brexitu, królowa powinna powściągnąć
działalność parlamentu, aby uniemożliwić niszczenie rządowej strategii.
Zwróćmy uwagę, że to nie administracja Theresy May, lecz Izba Gmin
sprawuje kontrolę nad wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.  Na
pewno jednym z powodów dlaczego  Premier utraciła większość w
parlamencie, a wszystkie głosowania w sprawie Brexitu przegrywa, jest
to, że Królowa wygłosiła przemówienie o zaniechaniu wojen w rządzie i
podjęciu ostatecznej decyzji, by uspokoić zgłodniałe wilki. Sytuacja, jaka
panuje w kraju może zaszkodzić Wielkiej Brytanii, a postawienie przed
znakiem zapytania wyjścia z UE nie pomoże w opanowaniu kraju, a
jedynie doprowadzi do wielkich problemów gospodarczych i do
rozłamów,  jakie dotknęły kraj za panowania Margaret Thatcher.

I to byłby koniec tego, co Królowa- najbardziej wpływowa kobieta na
świecie zrobiła w sprawie Brexitu. Uważam, że odegrała ważną role w
pojednaniu kraju. Pokazała, że urząd który piastuje nie jest przestarzały i
odpowiada na prośby czy wołanie narodu o pomoc. Królowa przemówiła,
a naród jej wysłuchał. A co ty myślisz o Brexicie?
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STUDENCKA 

Strefa Schengen - korzyści i zagrożenia
 

Jan Dratwicki

Schengen to dla

wielu synonim

wolności.

Obywatele państw

członkowskich mogą
się swobodnie

przemieszczać po

krajach należących

do strefy, bez

konieczności

odbywania

kontroli granicznej.

Polska należy do

Strefy od grudnia

2007 roku. Warto

jednak wiedzieć, że

również obywatele

państw spoza tych

granic mogą starać
się o tzw. wizę
Schengen, która

umożliwia swobodne

podróżowanie

między krajami

członkowskimi.

Wydaję mi się, że od wprowadzenia strefy Schengen minęło tyle lat, że swobodne przekraczanie

granic w prawie całej Unii Europejskiej stało się dla nas naturalne. Przestaliśmy doceniać swobodę,

jaką nam gwarantuje. Jednak to nie aspekt turystyczny jest najważniejszy. Schengen jest jednym z

największych osiągnięć europejskiego procesu integracji. Zniesienie kontroli na granicach

zdecydowanie usprawnia transport. Umożliwia swobodny przepływ pracowników i towarów. 

Jednym słowem ujednolica rynek i prowadzi do wzrostu gospodarczego.

Zniesienie strefy spowodowałoby miliardowe straty dla wszystkich krajów

członkowskich, w tym Polski. Zniesienie granic niesie ze sobą ryzyko. Swobodny

przepływ między granicami sprzyja przestępczości. Łatwiejsze staje się przemycanie

nielegalnych towarów. Aby temu przeciwdziałać, równolegle ze zniesieniem granic

wprowadzono tzw. środki wyrównawcze. Miało to na celu usprawnienie współpracy i

koordynacji między policją a organami sądowymi w celu ochrony bezpieczeństwa i

zwalczania przestępczości zorganizowanej. Zaimplementowano System Informacyjny

Schengen. Jest to baza danych o różnych osobach lub rzeczach. Dane wprowadzone

przez jedno państwo dostają natychmiast wszystkie inne państwa członkowskie. Jak

widać po wydarzeniach z przeszłości, działania prewencyjne nie chronią jednak w 100%

przed terroryzmem i niekontrolowanym napływem imigrantów na tereny Unii

Europejskiej. Na szczęście Polska nie odczuwa tego tak bardzo, jak nasi zachodni

sąsiedzi, w szczególności Francja.
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Strefę Schengen można moim

zdaniem porównać 

do burzy po okresie suszy. 

Z jednej strony “podlewa”

gospodarkę i powoduje 

jej wzrost, ale z drugiej 

strony może zaskoczyć
nieoczekiwanym 

uderzeniem pioruna 

i spowodować straty.

Krwawe zamachy, które miały miejsce w 2015 roku

w Paryżu, sprawiły, że politycy

zaczęli rozważać stałe przywrócenie kontroli

granicznych i ograniczenie swobodnego przepływu

ludności i towarów. To właśnie przez system

otwartych granic, terroryści nie mieli problemów z

dostaniem szmuglowanej z Belgii broni, użytej przy

zamachu na redakcję Charlie Hebdo.

Kryzys migracyjny to kolejny duży problem strefy

Schengen. Przypływ imigrantów z krajów

biedniejszych do bogatszych, przez inne państwa

stwarza zjawisko istnienia państw tranzytowych i

istnienia przepełnionych obozów dla uchodźców.

Najlepszym tego przykładem może być obóz w

Calais, o którym było głośno w czasie masowych

migracji. Zgromadził on tysiące imigrantów

chcących przedostać się do Wielkiej Brytanii. Na

pewno obywatele Polski odczuwają więcej zalet niż
wad Strefy Schengen. Nasz kraj nie jest tak

atrakcyjny dla imigrantów, nie spotykamy się z

zamachami terrorystycznymi. Co nie znaczy, że

takiego ryzyka nie ma. Wystarczy przyjrzeć się
Światowym Dniom Młodzieży, podczas których

służby były w nadzwyczajnym stanie gotowości. Co

więcej, Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro

poinformował, że zostały wtedy zatrzymane trzy

osoby podejrzane o terroryzm. Byli to obywatele

Iraku, Tunezji i Algierii. W Polsce podejście do

Imigrantów uległo zmianie. Masowy napływ

imigrantów głównie z Ukrainy spowodował, że

Polacy zaczęli dostrzegać ryzyko wiążące się z

migracjami.

STUDENCKA 
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Rozwód Wielkiej Brytanii z Unią Europejską to temat, który niemal nie
schodzi z pierwszych stron gazet. Media na całym świecie zastanawiają się,
która opcja rozwodu zwycięży i jakie będzie to miało konsekwencje dla
Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej i całego świata. Coraz częściej zadaje
się pytania o losy naszych rodaków mieszkających na Wyspach, 
a pojawiające się odpowiedzi nie napawają optymizmem.

STUDENCKA 

Gotowi na Brexit?
 

Magdalena Żak

Theresa May wielokrotnie podkreślała, że mieszkający na Wyspach Polacy
mogą spać spokojnie ale biorąc pod uwagę pozostałe zapewnienia, które nie do
końca się spełniły, można mieć pewne wątpliwości. Prawie milion Polaków
przebywających obecnie w ojczyźnie Szekspira musi liczyć się nie tylko z
nawrotem ataków ksenofobicznych, których liczba po dacie Brexitu może
drastycznie wzrosnąć, ale także z tym, że ich sytuacja jako imigrantów może się
zmienić z dnia na dzień. Według najnowszych informacji, każdy Polak pracujący
i przebywający w Wielkiej Brytanii legalnie będzie musiał aplikować o
zastąpienie jego statusu imigracyjnego nowym Europejskim Statusem Osób
Osiedlonych co pozwoli zachować dotychczasowe prawa i nie doprowadzi tym
samym do komplikacji, a utrudnień po Brexicie ma być sporo.

Wszystko wskazuje na to, że dojdzie do twardego
Brexitu, a potwierdzeniem mogą być doniesienia o
tym, iż z dokumentów ministralnych zniknęły
określenia przypuszczające twardy Brexit, o czym
informował w swoim artykule Adam Nowiński „Jeśli
Wielka Brytania nie porozumie się z UE może być
niewesoło. Co się zmieni dla Polaków” opublikowanym
na natemat.pl. Nie jest to najlepsze rozwiązanie,
choćby dlatego, że zamknie to swobodny przepływ
ludzi przez granice, a co za tym idzie, aby odwiedzić
Anglię niezbędne będą paszporty. Nie tylko
przekraczanie granic na urlopach będzie utrudnione,
ale także podejmowanie pracy czy studiowanie na
terenie Wielkiej Brytanii będzie wiązało się z
uzyskaniem wiz, których mamy aż 5 rodzajów. Poza
wizami problemem będzie też obowiązek rejestracji
imigrantów na platformie EU Settlement Scheme.
Rejestracja będzie płatna zarówno dla dorosłych jak i
dzieci.

Kolejnym problemem są koszty transportu towarów
na teren Wielkiej Brytanii, które po Brexicie z
pewnością drastycznie wzrosną, co odbije się na
cenach w sklepach,
 a uderzy to nie tylko w najbiedniejszych Polaków na
terenach Wysp, ale też we wszystkich mieszkańców.
 Z jednej strony powoduje to wątpliwości 
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u inwestorów, a z drugiej spotykamy się z dużą ilością firm zakładanych przez Polaków oraz tych przenoszonych na teren Wielkiej Brytanii na
potrzebę współpracy z brytyjskimi kontrahentami. Zjednoczone Królestwo kusi potencjalnych przedsiębiorców ograniczając biurokrację, przez co
czas zakładania firmy czy wszystkich rozliczeń ma być jeszcze krótszy.

STUDENCKA 

Wielka Brytania ma przed sobą ciężki okres, a wyjście z Unii

Europejskiej odbije się nie tylko na imigrantach, na

dostępności do wszystkich towarów i ich cenach,

dostępności do leków czy braku darmowej opieki medycznej

dla turystów z Unii Europejskiej, ale także na kontaktach z

innymi krajami. Od tego jak Brytyjczycy potraktują wszystkie

narodowości, które osiedliły się na ich terenach zależy jak

potraktowani zostaną ich obywatele w innych krajach.

Wydaje się, że Polacy mogą spać spokojnie ze względu na

fakt, iż Polska zalicza się do eurosceptyków, a tym samym

sojuszników Wielkiej Brytanii, co z pewnością wpłynie

pozytywnie na stosunek wobec naszych rodaków. Prawda

jest jednak taka, że w tym momencie nikt nie może spać
spokojnie, nikt nie wie, którą opcje przyjmie rząd i jakie

będzie to miało skutki dla obywateli. Inwestorzy boją się
wykonywać poważne ruchy, ludzie boją się planować
wakacje w obawie o zwiększenie się kosztów czy potrzebę
posiadania paszportu lub wizy. Wydaje się, że nikt nie jest do

końca gotowy na Brexit, tym bardziej na prawdziwy twardy

Brexit, a już w szczególności nie Polacy mieszkający lub

planujący odwiedzić Wielką Brytanię.

"Prawie milion
Polaków
przebywających
obecnie w
ojczyźnie
Szekspira musi
liczyć się nie tylko
z nawrotem
ataków
ksenofobicznych,

których liczba po
dacie Brexitu
może drastycznie
wzrosnąć
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1 maja 2004 roku Polska, wraz z 9 innymi

krajami, stała się pełnoprawnym

członkiem Unii Europejskiej. Prawie 15 lat

spędzonych w UE to okres, po którym można

śmiało dokonać podsumowania korzyści

płynących z obecności we Wspólnocie. Warto

też wspomnieć, że wstąpienie do UE

poprzedziły lata przygotowań. Polska musiała
spełnić wiele warunków, aby ostatecznie

wstąpić w szeregi państw tej organizacji. 8

kwietnia 1994 roku w Atenach, Polska

oficjalnie złożyła wniosek o przynależność do

Unii Europejskiej. W grudniu 1997 roku Rada

Europy podjęła decyzję o rozpoczęciu

negocjacji dotyczących członkostwa Polski.

Następnie zostały uruchomione procesy, które

polegały na porównaniu ówczesnego prawa

polskiego z prawem unijnym oraz

wprowadzenia w nim zmian, miało to na celu

ujednolicenie przepisów obwiązujących w

Polsce z tymi w UE. 12 i 13 grudnia 2002 roku

odbył się szczyt w Kopenhadze i to właśnie

tam ostatecznie ustalono datę przystąpienia

Polski do UE na 1 maja 2004 roku. Na ostatniej

prostej do UE odbyło się referendum, 7 i 8

czerwca 2003 roku, 77% Polaków

opowiedziało się za dołączeniem Polski do UE.

Na co dzień nie zwracamy na to uwagi, ale większość dóbr

publicznych (i nie tylko), z których korzystamy jest

finansowane lub współfinansowane ze środków Unii

Europejskiej, dotacje jakie uzyskaliśmy przez te kilkanaście lat

sięgają bowiem kilkuset miliardów euro. Członkostwo we

Wspólnocie daje nam ogromną ilość przywilejów i możliwości,

z których chętnie korzystamy. Obecność Polski w UE niesie za

sobą korzyści ekonomiczne: wzrost gospodarczy, inwestycje

zagraniczne oraz dostęp do nowych technologii. Dzięki

otwartym granicom możliwe jest swobodne przemieszczanie

się na terenie Unii. 

"Nie do końca
jestem pewien czy
osoby, które
popierają Polexit
 i chcą go
wprowadzać w życie
są świadome
skutków podjęcia
takiej decyzji."

STUDENCKA 

15 lat za nami i co dalej?
 

Arkadiusz Wieczorek

Młodzi ludzie mogą kształcić się na uniwersytetach w innych

krajach oraz uczestniczyć w takich projektach jak Erasmus, a

to wszystko dzięki współpracy między europejskimi szkołami

wyższymi w zakresie programu nauczania. Dzięki dotacjom

dużo małych i średnich przedsiębiorstw ma szansę na szybki

rozwój, a swobodny przepływ towarów i usług zwiększa

innowacyjność i konkurencyjność naszej gospodarki. Wielu

respondentów w różnych sondażach mówi o skoku

cywilizacyjnym czy zbliżaniu się Polski do krajów Zachodu po

2004 roku. Co ważne UE stara się łagodzić różnego rodzaju

konflikty, dba o stabilność i pokój w Europie.

Niestety od kilku lat słyszy się o wyjściu Polski z Unii

Europejskiej. Moim zdaniem

byłoby to katastrofalne w skutkach przede wszystkim

dla gospodarki, nasz kraj mógłby się przez to zatrzymać
w rozwoju. Nie do końca jestem pewien czy osoby,

które popierają Polexit i chcą go wprowadzać w życie

są świadome skutków podjęcia takiej decyzji. Dużo

słyszy się: „Skoro Brytyjczycy podjęli decyzję o wyjściu

z UE, to dlaczego inne kraje mają tego nie robić, w tym

Polska”. Wielka Brytania owszem już niedługo na dobre

opuści Wspólnotę i nie ulega wątpliwości, że w

referendum większość Brytyjczyków zdecydowała się
na taki scenariusz. Wracając do Polski, jesteśmy

krajem mniej zamożnym niż Wielka Brytania, my o

wiele więcej pieniędzy „bierzemy” z Unii niż jej

„dajemy” i tu należy się zastanowić czy aby na pewno

warto ją opuszczać?

Gdyby 15 lat temu Polska nie przystąpiła do

Unii, prawdopodobnie bylibyśmy teraz

zaściankiem Europy, bez dróg i autostrad, bez

nowoczesnej infrastruktury kolejowej, szkół,
przedszkoli, szpitali.
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Wysadź się w powietrze, a otrzymasz życie wieczne
 

Marta Dąbrowska

Nie od dziś słyszymy o zamachach terrorystycznych na terenie Unii Europejskiej. Nie

podlega dyskusji, że z naszego punktu widzenia jest to niemoralne, złe i krzywdzące. Ludzie

giną za boga, którego nie znają.

…tak są motywowani do działań młodzi wyznawcy islamu.
 

Co kieruje ludźmi, którzy wchodzą w rolę kata?

W 2016 roku miało miejsce trzynaście ataków terrorystycznych o podłożu religijnym, a

siedemset osiemnaście osób zostało zatrzymanych. W 2017 roku,  trzydzieści trzy ataki i

siedemset pięć zatrzymań. W latach 2014-2017 łącznie zginęło 351 osób, trzysta

pięćdziesiąt jeden ludzi, którzy do dziś mogliby wieść spokojne życie, którzy żyli w pełni

ucywilizowanych krajach.

W zeszłym roku liczba zamachów spadła aż o jedną trzecią i zarejestrowano o jedną czwartą
mniej ofiar. To bardzo dobra wiadomość dla obywateli Unii Europejskiej, jednak zagrożenie

jest wciąż bardzo wysokie, szczególnie w Europie Zachodniej.

Jedno możemy przyznać terrorystom. Podczas, gdy oni potrafią zadecydować, kto ma prawo

żyć, a kto zginie danego dnia - my nie potrafimy rozpoznać wśród ich rodaków, kto zasługuje

na pomoc, a kto jest zagrożeniem. Cwane bestie.

Zapewne każdy z nas słyszał o sytuacji, w jakiej znalazła się Francja w związku z przyjęciem

uchodźców i „udomowieniem” ich. Wiemy o Niemcach, którzy masowo pozbywają się
niechcianych gości widząc, co dzieje się u sąsiadów. Jaka jest więc recepta na niesienie

pomocy ludziom uciekającym przed wojną? Jak przeprowadzić selekcję? Kto jest tym złym?

Osoby wchodzące w zgrupowania terrorystyczne mają zazwyczaj przeszłość mocno

związaną z przestępczością. Szukają „rodziny”, swojego miejsca, ludzi, którzy ich zrozumieją
i wesprą w razie potrzeby. Lider takiej grupy motywuje swoich ludzi do działania w imię ich

boga. Dżihadyści wierzą, że wiara i modlitwa, połączona z odpowiednim poświęceniem

przeniesie ich do dżannah – krainy wiecznej szczęśliwości. Czym więc jest możliwość życia

kilkudziesięciu lat na ziemi w porównaniu z  perspektywą zapewnienia sobie bytu na

wieczność?
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WOLNOŚĆ, KOCHAM I ROZUMIEM
 

Olimpia Kluzek

STUDENCKA 

Już jakiś czas temu straciłam szacunek, a tym samym

zainteresowanie względem polityki, którą
Arystoteles porównywał w swych rozważaniach do

sztuki. Kiedy już pojęłam, iż zgłębiany przeze mnie

temat tworzy przeciwieństwo pierwotnych założeń –

takich jak realizowanie potrzeb wspólnych, z całym

impetem go odrzuciłam.

Od tamtego momentu nieszczególnie wzruszają mnie

sformułowane gdzieniegdzie hasła: „art. 157 ustawy

X zablokuje twoją wolność w sieci”, „sejm uchwala

rozporządzenie, które zrobi z ciebie niewolnika”, etc.

Raz, że świadomie unikam krzykliwych artykułów,

dwa, że naprawdę nieszczególnie wzbudza to moje

zainteresowanie.

Ostatnio dostrzegłam kolejne, niezwykle fascynujące

doniesienia o podjętych przez Parlament Europejski

decyzjach. Jedno z nich poruszało kwestię zmiany

czasu z letniego na zimowy i na odwrót.

Podczas gdy w dalszym ciągu żadne państwo nie

rozwiązało problemu głodu, biedy lub całkiem

świeżego zagrożenia dla naszej planety (np. w postaci

ton nieprzetworzonego plastiku), tym właśnie

zajmują się posłowie w Parlamencie Europejskim. 

Oni zbawiają świat. Nie, przepraszam, wciąż tylko

Europę.

Następnie dyrektywa ACTA II. Ponieważ po

pierwszym epizodzie, wzbudzającym niezliczoną ilość
wszechobecnych kontrowersji, nic w moim życiu się
nie zmieniło, i  numer drugi nie wywołał u mnie

żadnych emocji.

Tymczasem okazuje się, iż być może powinien.

Zgodnie z tłumaczeniami szanownego PE, dyrektywa

ta ma na celu uporządkowanie udostępnianych w

Internecie treści. Portale będą zobowiązane

kontrolować internautów i ich komentarze, w celu

oddzielenia ziarna od plew. Wszystko w trosce o

dorastające pokolenie.

W tym momencie z tyłu głowy zapala się czerwona

lampka z energooszczędną żarówką, gdyż na razie

światełko jest ledwo dostrzegalne – każdy właściciel

portalu będzie oceniał, czy dana wypowiedź posiada

prawo do istnienia, a jeśli dostrzeże brak tego prawa,

to wypowiedzi będą usuwane.

I tak przejdziemy sobie wolnym kroczkiem w stronę
kontroli publikowanych treści, a dalej powolutku

otworzymy zamknięte już rzekomo drzwi do stodoły
cenzury.

"...polityki, 
którą Arystoteles 
porównywał w 
swych rozważaniach 
do sztuki."

Więcej tekstów Olimpi znajdziesz pod adresem:
https://woletako.blogspot.com/
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Unia Europejska a prawa zwierząt
 

Klaudia Paradzińska
Prawa zwierząt to idea, zgodnie z którą zwierzęta mają fundamentalne interesy lub prawa, które powinny być
uszanowane tak samo, jak to się dzieje w przypadku podstawowych interesów ludzi. Zwolennicy tej filozofii

zakładają zrównanie ludzi ze zwierzętami, jednak nie we wszystkich dziedzinach życia. Silnie podkreślają oni

konieczność stopniowego powstrzymania wykorzystywania tych istot jako środek do wytwarzania produktów

spożywczych, ubioru, a także do rozrywki, naukowych badań czy jakiegokolwiek innego celu w sposób, który

prowadziłby do rozporządzania nimi.

Mieszkańcy UE chcą lepszej
ochrony zwierząt

 
„Aż 90% obywateli Unii Europejskiej pragnie

poprawy ochrony zwierząt” – wynika z

danych ostatniego Eurobarometru. 9 na 10

obywateli Unii Europejskiej uważa, że

produkty importowane do Unii powinny

spełniać wewnętrzne standardy dobrostanu

zwierząt Wspólnoty. Co więcej, Unia

powinna robić więcej na rzecz poprawy

dobrostanu zwierząt na całym świecie.

Problemów, które oczekują na rozwiązanie

nie jest mało: hodowla zwierząt na futro,

wykorzystywanie dzikich zwierząt w

cyrkach, kastracja prosiąt, nieograniczony

czasowo transport zwierząt. Obywatele

oczekują również od producentów 

i sprzedawców większej dostępności

produktów bardziej przyjaznych naturze

 i lepszego ich oznaczenia.

Oczekiwania vs. Rzeczywistość
 

Jak tak dobre notowania w ankietach dotyczących ochrony praw

zwierząt przekładają się na realną realizację projektów i

nowelizację ustaw? Czy rzeczywiście Unia Europejska robi coś w

kierunku poprawy sytuacji zwierząt? Jak wygląda ochrona praw

zwierząt w Polsce na tle innych krajów UE?

Przepisy chroniące zwierzęta w Europie zależą w dużej mierze

od władz krajowych. W Austrii zakaz hodowli zwierząt dla

uzyskiwania futer wprowadzono prawie 20 lat temu; z kolei m.in.

we Włoszech, w Hiszpanii czy Portugalii te ograniczenia nie

obowiązują.

Wprowadzony w 1998 roku w Austrii ustawowy zakaz hodowli

zwierząt dla uzyskiwania futer powtarza w punkcie 5 paragrafu

25 ustawa o ochronie zwierząt, która weszła w życie na początku

2005 r. Jego naruszenie karane jest grzywną w wysokości do

3750 euro lub w przypadku recydywy - do 7500 euro.

Natomiast w niemieckiej konstytucji od 2002 r. zapisana jest ochrona zwierząt. Artykuł 20a zobowiązuje

państwo do ochrony "naturalnych podstaw życia i zwierząt". Trwa spór o etykiety, mające informować
konsumentów czy mięso, które kupują, pochodzi od zwierząt hodowanych w lepszych od standardowych

warunków. Działacze organizacji ochrony zwierząt domagają się zakazu kastrowania bez znieczulenia oraz

wypalania znaków. Zasady hodowli zwierząt futerkowych parlament uregulował w 2006 roku. Przepisy

regulują warunki, w jakich mają przebywać zwierzęta: wyznaczają minimalną powierzchnię klatek oraz rodzaj

podłoża i warunki w klatkach. Druga izba niemieckiego parlamentu Bundesrat wywiera od lat presję na rząd w

celu skłonienia go do wydania zakazu wykorzystywania dzikich zwierząt w cyrkach.

"Europa na Rzecz
Zwierząt zajmuje 
się głównie
opracowaniem i
wdrożeniem ustaw,
które będą działały
dla ich dobra."
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Brytyjskie przepisy dotyczące ochrony zwierząt uznawane są za jedne z najbardziej restrykcyjnych w Europie.

W 2006 r. parlament przyjął ustawę ujednolicającą zapisy z 20 innych dokumentów prawnych, ustanawiając

m.in. obowiązek zapewnienia właściwego środowiska, diety i ochrony przez bólem, urazami, cierpieniem i

chorobami. Według obecnego prawa za znęcanie się nad zwierzętami lub niespełnienie wymogów dotyczących

ich dobrostanu grożą dożywotnie zakazy posiadania zwierząt, sankcje finansowe lub kara pozbawienia

wolności do sześciu miesięcy. Brytyjskie prawo reguluje też kwestię dobrostanu zwierząt hodowlanych, dla

których ustalono minimalne wymogi standardów obowiązujących na fermach. Zgodnie z ustawą z 2000 r. na

terenie Anglii i Walii obowiązuje całkowity zakaz futrzanych hodowli. W 2002 r. podobne prawo wprowadziły
także władze Szkocji.

Obowiązujące od 1988 r. w Szwecji prawo o ochronie zwierząt przez lata uważane było za jedno z najlepszych w

Europie. Szwedzkie prawo wciąż jednak dopuszcza prowadzenie hodowli futerkowych i występy niektórych

gatunków zwierząt w cyrku.. Na początku lat 90. zabroniono hodowli lisów w celu pozyskania z nich futra.

Szwedzkie prawo zezwala natomiast na hodowlę norek, choć właściciele ferm muszą spełnić szereg wymogów,

które wciąż są zaostrzane. Zapisy ustawy z 1988 r. wpłynęły na wprowadzenie szczegółowych uregulowań, np. że

pozostawione w domu koty mają mieć zapewnione jedzenie i picie, a także być dwa razy na dobę odwiedzane

przez człowieka, a psy wyprowadzane na spacer. Od lat szwedzkie organizacje pozarządowe domagają się, aby

prawnie zabronić występów w cyrku słoni oraz lwów morskich. Pod wpływem presji ekologów nie można już
zobaczyć tych gatunków w szwedzkich cyrkach.

Podsumowanie

W Europie działa wiele organizacji non-profit,

które swoimi działaniami wspierają prawa i

ochronę zwierząt na różnych płaszczyznach.

Europa na Rzecz Zwierząt zajmuje się głównie

opracowaniem i wdrożeniem ustaw, które będą
działały dla ich dobra. Królewskie Towarzystwo

dla Zapobiegania Okrucieństwu wobec

Zwierząt, przygotowuje kampanie, które mają
przeciwdziałać wykorzystywaniu zwierząt w

laboratoriach kosmetycznych, a także zapewnić
im odpowiednie warunki transportu i

przetrzymywania. Organizacja walczy także o

wprowadzenie surowszych zasad dotyczących

polowań.
W Polsce obowiązuje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o

ochronie zwierząt, która reguluje postępowanie ze

zwierzętami kręgowymi. Za umyślne, bezprawne zabijanie

zwierząt i znęcanie się nad nimi grozi grzywna, kara

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Naruszenia ustawy, w tym zakazu

prowadzenia pseudohodowli, podlegają karze aresztu albo

grzywny. Eksperymenty na zwierzętach są dopuszczalne z

ograniczeniami przewidzianymi w ustawie z 2015r.

Prawa zwierząt w polskim prawie

Przemysł futrzarski w Polsce

W 2015 roku eksport z Polski skór futerkowych surowych i garbowanych wyniósł ponad 1,6 mld zł, a cała branża

wygenerowała ponad 2 mld zł dla budżetu, dając 50 tys. miejsc pracy. Krajowa produkcja skór futerkowych w

2015 wyniosła ok. 10 mln szt. Polska jest drugim w Europie, po Danii, producentem naturalnych skór zwierząt

futerkowych i trzecim na świecie.
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Projekt zakazu hodowli zwierząt futerkowych

W 2011 roku Koalicja dla Zwierząt złożyła w Sejmie projekt nowej ustawy o ochronie zwierząt, w którym ujęty

został również zakaz chowu zwierząt futerkowych na futra. Projekt został złożony jako tzw. inicjatywa ludowa po

zebraniu 224 736 podpisów. W lutym 2012 roku protestem pod Krajowym Pokazem Skór Futerkowych,

rozpoczęła działalność Koalicja na Rzecz Zakazu Hodowli Zwierząt Futerkowych w Polsce.

W lutym 2016 r. grupa posłów partii Nowoczesna złożyła poselski projekt ustawy, który miał m.in. zabronić
hodowli zwierząt futerkowych. Wywołało to falę krytyki. Miesiąc później wycofano cały projekt ustawy.

Wyimaginowane idee czy autentyczna walka o wolność

Ludzie, którzy rządzą tym państwem, mają swoje akcje, mają inwestycje związane z firmami farmaceutycznymi...
które eksperymentują na zwierzętach, więc jeśli myślisz, że możesz napisać do tych ludzi i powiedzieć „nie podoba nam
się to, co robicie, chcemy, żebyście się zmienili” i oczekiwać, że tak uczynią... To się nie wydarzy.
– Keith Mann, ALF
Walka aktywistów o prawa zwierząt nieprzerwanie trwa. Szerzenie świadomości w społeczeństwie, prowadzenie

postępowań sądowych dotyczących znęcania się, wydawanie broszur i raportów na temat przemysłowego chowu

zwierząt, apelowanie na rzecz zmian prawnych to jedne z wielu sposobów poprawy sytuacji zwierząt. Pomimo

silnego konsumpcjonizmu, na jaki jest nastawiony człowiek we współczesnym świecie - wykorzystaniu zwierząt w

przemyśle spożywczym, odzieżowym, obuwniczym, farmaceutycznym oraz rozrywkowym, należy pamiętać, że

jedna osoba jest w stanie zmienić świat; zacznijmy więc od siebie i walczmy o lepszy świat dla stworzeń, bez

których by on nie funkcjonował i które o siebie zawalczyć nie mogą.
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Odmienny punkt widzenia
 

Justyna Stabryła

Jestem przekonana, że wiele osób powiedziałoby, iż jest to międzynarodowa organizacja, której celem jest

jednoczenie państw poprzez wprowadzanie „swoich zasad”. Unia bardzo angażuje się w to aby zapobiec różnym

konfliktom między państwami członkowskimi, wspiera dobrobyt ich obywateli, stawia na rozwój oraz gwarantuje

swobodny przepływ osób między swoimi granicami (strefa Schengen). W dzisiejszych czasach mamy bogactwo

informacji na ten temat, które można byłoby czytać bez końca.

Chciałabym natomiast przedstawić trochę inny punkt widzenia Unii. Postrzegając ją jako państwo, zagłębiamy się
w wodze naszej fantazji czy może prognozujemy jej plany na przyszłość? Pewne jest to, że posiada ona wiele cech

wspólnych z państwami, które naprawdę nimi są. Większość krajów członkowskich używa euro jako swojej

waluty, która emitowana jest w Europejskim Banku Centralnym we Frankfurcie. Unia posiada swoje terytorium,

oddzielone granicą, w którym obywatele mogą swobodnie się poruszać. Ma swojego przedstawiciela – Donalda

Tuska oraz monteskiuszowski podział władzy, składający się z Parlamentu oraz Rady Europejskiej, Komisji

Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości.

W przyszłości może powstać również armia europejska, o którą bardzo często ubiega się Francja i Niemcy. Są
zwolennicy, jak i przeciwnicy tego pomysłu, natomiast jaki będzie jej cel? Ma nas chronić przed Chinami, Rosją i

Stanami Zjednoczonymi, czy może przed bliskimi nam sąsiadami?

Unia Europejska dysponuje jeszcze wieloma wyznacznikami, które dają jej możliwość, aby stać się
„superpaństwem”. Od decyzji władz zależy, czy jej działalność prowadzona będzie tak, jak dotychczas czy

przemieni się ona w „europejskie imperium”, dążące do przewodnictwa i kontroli.
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Unia Europejska a ochrona zdrowia
 

Paulina Rokicka
Wzrost wydatków na ochronę zdrowia od lat jest bolączką wielu krajów Wspólnoty. Polska nie jest w tym

zakresie wyjątkiem - mimo obiecanym po proteście lekarzy rezydentów[1] wzroście nakładów na ochronę
zdrowia, PKB przeznaczony na ten cel nie rośnie, a spada. Badania w tej sprawie nie pozostawiają wątpliwości -

jeśli wziąć pod uwagę dane Eurostatu[2], Polska znajduje się nisko w rankingu wydatków na służbę zdrowia, które

wynoszą w przybliżeniu 700 euro na mieszkańca rocznie. Dla porównania, w Luksemburgu kwota ta plasuje się
powyżej 5 tysięcy euro.

W Parlamencie Europejskim zagadnieniami z zakresu ochrony zdrowia zajmuje się Komisja Ochrony Środowiska

Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI). Na stronie internetowej Parlamentu

Europejskiego można śledzić aktualności i sprawozdania z bieżących posiedzeń. Również tam należy szukać
kalendarium najbliższych posiedzeń. Polskę w wyżej wymienionej komisji reprezentują: Urszula Krupa

(Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, Andrzej Grzyb (Europejscy Demokraci), Bolesław Piecha (Europejscy

Konserwatyści i Reformatorzy), Jadwiga Wiśniewska (Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy) oraz Bogdan

Zdrojewski (Chrześcijańscy Demokraci). Wszelkie ustalone przez Wspólnotę akty prawne, dotyczące ochrony

zdrowia, są dostępne dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej na stronie internetowej 

https://eur-lex.europa.eu (data dostępu: 29.03.2019).

Wszelkie prawodawstwo unijne w zakresie dążenia do lepszej ochrony zdrowia opiera się na art. 168 Traktatu o

Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Wśród założeń wymienionego artykułu[1] najważniejszym punktem

wydaje się rola Unii Europejskiej w zakresie prawodawstwa poszczególnych krajów. Sprowadza się ona do

uzupełnienia polityki krajowej w zakresie dążenia do poprawy zdrowia publicznego, zapobiegania wszelkim

chorobom, epidemiom, profilaktyki w zakresie zdrowia oraz edukacji zdrowotnej. Wydaje się zatem, że mimo

prawa unijnego, polityka poszczególnych państw członkowskich nadal pełni rolę nadrzędną, a Wspólnota może

jedynie "zachęcać do współpracy między państwami członkowskimi w dziedzinach określonych w niniejszym

artykule oraz, jeśli to niezbędne, wspierać ich działania" (pkt. 2. art. 168). Następne szczegóły zapisu niejako

potwierdzają tę tezę. Za przykład posłużyć może punkt czwarty, zgodnie z którym Unia może tworzyć
ustawodawstwo z zakresie - między innymi - standardów jakości i bezpieczeństwa organów i substancji

pochodzenia ludzkiego, krwi i pochodnych krwi, ale już w punkcie siódmym czytamy, że "działania Unii nie mogą
naruszać przepisów krajowych, dotyczących oddawania organów i krwi lub ich wykorzystania do celów

medycznych".

Komisja może natomiast wspierać wszelkie inicjatywy w zakresie ochrony zdrowia, podejmowane przez kraje

członkowskie.

[1] Najostrzejsze protesty, m.in. te w formie głodówki, odbyły się jesienią 2017 roku [przyp. aut.].
[2] Ostatni opublikowany ranking pochodzi z 2016 r. [przyp. aut., w: https://ec.europa.eu/eurostat - data dostępu 28.03.2019].
[3] Art. 168. Ochrona zdrowia, w: Dz.U.2004.90.864/2 - Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 23



STUDENCKA 

Wizja budowy lepszej Europy
 

Kamila Skóra
Egalitaryzm płciowy wyzywaniem

dla Unii Europejskiej?
3 października 2017 roku, w 147 polskich miastach, na

ulice wyszło prawie 200 tysięcy kobiet. Protestowały
przeciw pracom Sejmu w spawie projektu „Stop aborcji”,

który zakładał wprowadzenie sankcji dla kobiet

usuwających ciążę, nawet jeśli pochodziła ona z gwałtu

lub badania prenatalne wykazałyby ciężkie zmiany

genetyczne. Protest zorganizowany przez Ogólnopolski

Strajk Kobiet przyniósł zamierzony skutek – Komisja

odrzuciła kontrowersyjny projekt.  Odbiło to się też
głośnym echem w światowych mediach, co

zaowocowało współpracą OSK z Międzynarodowym

Strajkiem Kobiet. Od tamtej pory odbyły się już 4

manifestacje, co pokazuje, że problem sytuacji kobiet w

Polsce jest wciąż poważny.

Zaostrzenie prawa antyaborcyjnego, nierówności na rynku pracy, w dziedzinie zdrowia i płac, plasuje Polskę na

niechlubnym 18 miejscu według badań Europejskiego Instytutu ds. Równouprawnienia. Choć sytuacja Europejek

w latach 2005-2015 znacząco się poprawiła – skok z 62 do 66,2 punktów wskaźnika równouprawnienia, kobiety

wciąż pomimo wyższego poziomu wykształcenia w porównaniu do mężczyzn, piastują niższe stanowiska, a luka

płacowa wynosi nawet 20%.  Najgorzej jest w Grecji i na Węgrzech, gdzie wskaźnik oscyluje na granicy 50 pkt i

uchodzą za najmniej przyjazne dla kobiet państwa.  Wobec wciąż poważnego problemu równości płci, Komisja

Europejska w 2017 roku zwołała sympozjum pod hasłem ”Prawa kobiet w dzisiejszych trudnych czasach”. 

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans zauważył, że „równość płci jest prawem podstawowym

określonym w traktatach UE” i zapowiedział konkretne działania mające na celu zlikwidować obecną lukę, a także

ustanowił plan działania na 2019 rok. Oprócz założonych celów zrównoważonego rozwoju i równości płci, Rada

Europy przyjęła Konwencję o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, co jest

pierwszym takim międzynarodowym dokumentem prawnym, łączącym kraje członkowskie we wspólnej walce o

prawa  kobiet i dziewcząt. Konwencja została podpisana przez wszystkie państwa Unii Europejskiej i ratyfikowana

do tej pory przez większość z nich. Zatrważające statystyki odzwierciedlają patriarchalny model rodziny wciąż
obecny w europejskich krajach i wskazują na wielka potrzebę takich zdecydowanych działań.

3 października 2017 roku, w 147 polskich miastach, na

ulice wyszło prawie 200 tysięcy kobiet. Protestowały
przeciw pracom Sejmu w spawie projektu „Stop aborcji”,

który zakładał wprowadzenie sankcji dla kobiet

usuwających ciążę, nawet jeśli pochodziła ona z gwałtu

lub badania prenatalne wykazałyby ciężkie zmiany

genetyczne. Protest zorganizowany przez Ogólnopolski

Strajk Kobiet przyniósł zamierzony skutek – Komisja

odrzuciła kontrowersyjny projekt.  Odbiło to się też
głośnym echem w światowych mediach, co

zaowocowało współpracą OSK z Międzynarodowym

Strajkiem Kobiet. Od tamtej pory odbyły się już 4

manifestacje, co pokazuje, że problem sytuacji kobiet w

Polsce jest wciąż poważny.

"Co Bóg złączył, niech
człowiek nie rozdziela,
nawet jeśli
małżeństwo jest
katorgą, a dzieci
muszą znosić wrzaski i
awantury."

24



STUDENCKA 

Każdego roku ok. 90 tysięcy kobiet doświadcza przemocy domowej, nieoficjalne statystyki mówią już o nawet

800 tysiącach, co daje ponad 2 tysiące kobiet dziennie. Rozbieżność danych wynika z niezgłaszania takich

przypadków przez ofiary,  a nawet ich zatajania. Ponad 37% Polek doświadczyło przemocy psychicznej ze strony

partnera i niestety aż 26% kobiet pozostaje w takich związkach. Im mniej uświadomione społeczeństwo w kwestii

dyskryminacji płci, tym mniej zgłaszanych przypadków rzeczywistych aktów przemocy dokonanej przez

mężczyzn. Polskie społeczeństwo, wciąż tak celebrujące tradycyjne wartości utrwalane przez Kościół, który ma

ogromny wpływ na mentalność swoich wiernych, nie chce uczyć się tolerancji i należytego traktowania ofiar.

Polska policja nie prowadzi statystyk związanych z zabójstwem na tle rodzinnym, ale dane Światowej Organizacji

Zdrowia mówią o nawet 38 procentach zamordowanych kobiet z rąk partnera.  Ważnym faktem w polskim

ustawodawstwie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest brak istotnych zapisów o przemocy ze względu na

płeć, co jest również przeszkodą dla realizacji przewidzianych sankcji dla oprawców czy programów wsparcia dla

poszkodowanych kobiet. Wyuczona bezradność i ignorancja ze strony władz publicznych doprowadziła do tego,

że aż 59% kobiet twierdzi, że pomoc ze strony wymiaru sprawiedliwości jest nieskuteczna. Innym aspektem

kładącym cień na walce o prawa kobiet w tej materii, jest widmo ostracyzmu społecznego, który spotyka

większość zgłaszających ofiar, zwłaszcza w małych miasteczkach czy wsiach.

3 października 2017 roku, w 147

polskich miastach, na ulice wyszło
prawie 200 tysięcy kobiet.

Protestowały przeciw pracom Sejmu

w spawie projektu „Stop aborcji”,

który zakładał wprowadzenie sankcji

dla kobiet usuwających ciążę, nawet

jeśli pochodziła ona z gwałtu lub

badania prenatalne wykazałyby

ciężkie zmiany genetyczne. Protest

zorganizowany przez Ogólnopolski

Strajk Kobiet przyniósł zamierzony

skutek – Komisja odrzuciła
kontrowersyjny projekt.  Odbiło to

się też głośnym echem w światowych

mediach, co zaowocowało
współpracą OSK z

Międzynarodowym Strajkiem

Kobiet. Od tamtej pory odbyły się już
4 manifestacje, co pokazuje, że

problem sytuacji kobiet w Polsce jest

wciąż poważny.

Ważnym faktem w polskim ustawodawstwie o przeciwdziałaniu

przemocy w rodzinie jest brak istotnych zapisów o przemocy ze względu

na płeć, co jest również przeszkodą dla realizacji przewidzianych sankcji

dla oprawców czy programów wsparcia dla poszkodowanych kobiet.

Wyuczona bezradność i ignorancja ze strony władz publicznych

doprowadziła do tego, że aż 59% kobiet twierdzi, że pomoc ze strony

wymiaru sprawiedliwości jest nieskuteczna. Innym aspektem kładącym

cień na walce o prawa kobiet w tej materii, jest widmo ostracyzmu

społecznego, który spotyka większość zgłaszających ofiar, zwłaszcza w

małych miasteczkach czy wsiach.

"Według danych
Eurobarometru,
zdaniem 90%
Europejczyków nie
jest dopuszczalne, by
kobiety otrzymywały
niższe płace i były
dyskryminowane ze
względu na płeć."

Udało mi się porozmawiać z jedną mieszkanką lubelskiej wsi, o której

powszechnie wiadomo, że jej mąż „lubi wypić i ma ciężką rękę”. Po

karczemnych awanturach, które mają miejsce średnio 2 razy w tygodniu,

kobieta zabiera dzieci i ucieka do sąsiadki. Czy małżeństwo ma założoną
Niebieską Kartę lub chociaż odbyła się interwencja policji? A skąd! Żona

za każdym razem broni mężczyzny nie pozwalając na żadne działania

chociażby ze strony sąsiadów. 
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„To dobry chłop jest. Co z tego, że czasem krzyknie czy uderzy. Pieniądze do domu przynosi, dzieci nakarmione, ja

mam gdzie mieszkać. Taki już mój krzyż.” Rozwód nie wchodzi w grę, „bo to nie po Bożemu”. Co Bóg złączył, niech

człowiek nie rozdziela, nawet jeśli małżeństwo jest katorgą, a dzieci muszą znosić wrzaski i awantury. Promowany

przez polską prawicę i Kościół tradycyjny model rodziny, stawiający mężczyznę jako pana domu i

uprzedmiotowiający kobiety do roli kucharki, sprzątaczki i służki wciąż praktykowany jest na polskich wsiach,

gdzie wiara ma największy wpływ na tamtejszą mentalność. Na przykład według biskupa Mieczysława Cisły,

głównym powołaniem kobiety jest macierzyństwo lub oddanie się Bogu, gdyż „nie powinna żyć tylko dla siebie”. 

Takich ludzi nie dotyczą dyrektywy unijne o równości płci. Zasłaniają się hasłami o obronie tradycyjnych wartości,

wiary i o lewackiej propagandzie, którą niosą ze sobą cywilizacje zepsucia i chaosu.

Komisja Europejska walczy w swoim planie o

równość wynagrodzeń, równy podział obowiązków

kobiet i mężczyzn i większy udział płci żeńskiej w

procesach decyzyjnych życia politycznego w Europie.

Największym wyzwaniem dla działaczy będzie

wykorzenienie przemocy wobec kobiet w kontekście

łamania praw człowieka, których egzekwowanie jest

przecież istotą sprawnie działającej demokracji.  

W oświadczeniu KE dotyczącego

Międzynarodowego Dnia przeciw Przemocy wobec

Kobiet możemy przeczytać, że podjęto istotne

działania w celu zwalczania tych aktów terroru

rozgrywających się najczęściej w czterech ścianach.

Przeznaczono na to 15 mln euro, które

rozdysponowano pośród samorządów lokalnych

krajów członkowskich, aby umożliwić prowadzenie

kampanii i zdecydowanych starań na rzecz ochrony

poszkodowanych kobiet. W 2018 roku w Polsce

ruszyła kampania 16 Dni Akcji przeciw Przemocy

 ze względu na Płeć, która wiązała się również z

rocznicą 100 lat uzyskania praw wyborczych przez

Polki. Skuteczne działania przeciw przemocy wobec

kobiety stanowią kluczowy element Agendy na rzecz

zrównoważonego rozwoju. Połączono również siły 

z ONZ w inicjatywie „Spotlight”, która ma na celu

zwalczenie wszystkich form przemocy. Rozpoczęcie

akcji planowane jest na wiosnę 2019 z umową
dotacyjną w wysokości ponad 3mln euro i zakłada

działania podnoszące świadomość i edukację ludzi 

w sprawie równości kobiet i agresji.

Inną istotną kwestią w sprawie równości płci,

stanowią działania zmierzające do zlikwidowania

„szklanego sufitu”.  Starania te dotyczą zmniejszenia

różnicy wynagrodzeń ze względu na płeć co zostało
zawarte w planie działania na lata 2018-2019. 

Według danych Eurobarometru, zdaniem 90%

Europejczyków nie jest dopuszczalne, by kobiety

otrzymywały niższe płace i były dyskryminowane ze

względu na płeć.

Wszystkie poruszone problemy dotyczące pozycji kobiet we współczesnym świecie, ujęte
zostały w Planie działania w sprawie równości płci 2016-2020, w którym zaznaczono
”potrzebę pełnego urzeczywistnienia celu w postaci pełnego i równego korzystania przez
kobiety i dziewczęta z wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz
osiągnięcia równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet i dziewcząt”.  Poczynania te
stanowią kolejny krok do wyższej samoświadomości i dają nadzieję na zmianę polityki
społecznej i poprawę sytuacji wielu Europejek, również w naszym trudnym
społeczeństwie.
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Troska o środowisko czy chęć zysku?
 

Sylwia Wyszyńska
Unia Europejska chcąc ograniczyć
trafianie przedmiotów do środowiska

odpadów plastikowych, podejmuje

coraz to różniejsze działania.

Faktycznie jest to problem, z którym

trzeba walczyć, ponieważ duża część
tych produktów trafia do mórz i

oceanów, zjadane następnie przez

ryby, aby finalnie trafić na nasze stoły
i odkładać się w naszych

organizmach. W zaistniałej sytuacji

Unia Europejska chce wprowadzić
podatek od plastiku. Jednak opłata w

takiej postaci, jaką proponuje Unia

zamiast do poprawy stanu

środowiska spowoduje, że

spustoszeją wyłącznie kieszenie

obywateli UE..

Forma podatku również daje wiele do życzenia. Opodatkowane mają zostać odpady

plastikowe, a płacić będą konsumenci produkujący te odpady. Pytanie jednak czy

rzeczywiście konsument powinien płacić, gdyż produkt, który kupił był zapakowany w

plastik? Często nie ma on nawet innej alternatywy i możliwości nabycia takiego samego

artykułu opakowanego na przykład w szkło. Może jednak powinien odpowiadać za to

producent, który z wielu możliwych opcji opakowania sam postanowił, że użyje plastikowego

tworzywa, ponieważ będzie to dla niego najmniejszy koszt. Czy jeśli opłatę poniesie

konsument , w jakikolwiek sposób wpłynie to na producenta, by wyprodukował produkt w

innym opakowaniu? Nie sądzę. W celu osiągnięcia korzyści w zamianie plastiku na

alternatywę, dodatkowe koszty musiałby przerzucić na kupującego.

Właściwym rozwiązaniem byłby podatek nie dla konsumenta, ale właśnie na producenta.

Może to zmusiłoby go do rezygnacji z plastiku, bądź używanie również alternatywnych

opakowań, które wcale nie musiały by być droższym rozwiązaniem, jak na przykład butelki z

kaucją. Ciekawą opcją byłyby też stosowane w innych krajach automaty przyjmujące plastik i

wymieniające go na pieniądze, można również wprowadzić butelki plastikowe zwrotne.

Jak widać pomysłów jest wiele, natomiast UE wprowadza jeden z najgorszych.

Ważną kwestią jest pytanie czy Europa może mieć w ogóle jakikolwiek znaczący wpływ na

sytuację środowiska na świecie, ponieważ nie przyczynia się ona w największym stopniu do

zanieczyszczania ekosystemu w porównaniu z innymi regionami takimi jak: Meksyk, Chiny i

inne kraje azjatyckie. Europa jest na przedostatnim miejscu w rankingu zaśmiecania oceanów

plastikiem. Azja przyczynia się do tego w 86 procentach. Poza tym, jak się okazuje plastik w

oceanach w 46 procentach to porzucone lub zagubione sieci rybackie i sprzęt do połowu.

Może wypadałoby się zająć właśnie tą kwestią, natomiast Komisja Europejska w tym czasie

zaproponowała projekt zakazu plastikowych talerzy, sztućców, słomek i patyczków

higienicznych, choć te wyroby stanowią mniej więcej 0,05 procenta całego zaśmiecenia w

oceanach. W rezultacie, można podejrzewać że tego typu działania mają na celu

wyłącznie zysk pieniężny, a nie troskę o naturalne środowisko, wolne od zanieczyszczeń.
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Dlaczego Polska nie wprowadziła euro?
 

Klaudia Baranowska
Polska, wstępując do Unii Europejskiej, zaakceptowała wszystkie warunki członkostwa. Jednym z nich był
zapis mówiący o tym, że nowe państwa przyjmują całość dorobku prawnego UE, dorobku Schengen, a z
chwilą spełnienia wymagań przystąpią do Unii Gospodarczo-Walutowej. 

Codziennie miliony zarobione przez naszych
eksporterów  wymieniane są przez różnorodne banki
na złotówki, po to by najważniejsi mogli zapłacić
podatki, wypłacić pensje pracownikom i zapłacić
każdy rachunek. Jaki więc procent tak naprawdę
skorzysta z wymiany? Nie od dziś wiadomo, że naszą
gospodarkę w znacznym stopniu tworzą małe i
średnie firmy. Jak również wiemy, polski
przedsiębiorca w znacznym stopniu skupia się na
obrocie towaru wokół swoich granic, a nie poza nimi.

Od wejścia do UE minęło już niemal
15 lat, a Polska nadal nie

wprowadziła waluty euro.

Skupmy się jednak na faktach
ważnych dla zwykłych Kowalskich.

Z raportu Litewskiego Departamentu Statystyki
wynika, że w 2016 roku niektóre artykuły spożywcze
zdrożały nawet o 40 procent. Jak zaznacza główny
ekonomista banku Danske Bank na kraje bałtyckie:
„Po wprowadzeniu na Litwie euro wzrosły nie tylko
ceny, ale również nierówności społeczne i ubóstwo
tak, że bogaci stali się jeszcze zamożniejsi, a biedni
jeszcze ubożsi”. Właśnie takiej sytuacji najbardziej
obawia się nasze społeczeństwo. Czy słusznie? W
znacznej większości głosów – jak najbardziej. Ten
argument mocno naciska na kwestie w/w. Kto
naprawdę skorzysta na euro?

 musi pojawić się Polsce – w porządku, ale

wymagają wzrostu wynagrodzenia do poziomu

europejskiego. Chociaż podejście te może

wydawać się w dużej mierze płytkie, po

przemyśleniu nie brzmi już tak bezsensownie.

Przecież mówimy o pieniądzach, a wiadomo, że

one zawsze przynoszą kłopoty.

To właśnie z tego powodu większość Polaków nie

jest za wprowadzeniem waluty euro. Głównie

przed strachem, przecież zakładając kurs 4 zł w
przekładzie na 1 euro ... idąc bardzo prostym

tokiem myślenia - najniższa krajowa 1600 zł – to

400 euro, co za tym idzie? Wszystkie produkty

też będą w euro, jedne zakupy wyniosą nam

przynajmniej 200. Za co żyć?

Wiadomo, że za wprowadzeniem euro idzie

multum innych wartościowych informacji, które

dokładnie mogliby wytłumaczyć ekonomiści i

inne osoby mające ogromną wiedzę w kwestii

finansów. Standardowo, większość Polaków nie

posiada wiedzy oraz argumentów, które byłyby

za i przeciw. Poparcie lub krytykę zostawmy na

własne, indywidualne przemyślenia.

Pomimo całej otoczki najważniejszą informacją
jest jednak fakt, że nasz rząd nie podejmie tak

radykalnej zmiany w kraju bez poparcia opinii

publicznej, którego na chwilę obecną po prostu

nie posiada.Znaczna część Polaków twierdzi, że skoro euro 
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Liroy i jego wizja Europarlamentu 
 

Jakub Jędryka

fot. Wyborcza.pl
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Podczas gali Popkilerów - pierwszej gali rozdania nagród dla raperów
miałem okazję porozmawiać z byłym już raperem a obecnym posłem oraz
kandydatem do Europarlamentu. Moim gościem był Piotr Liroy-Marzec.
W wywiadzie dla gazety Uniwersyteckiej porozmawialiśmy o roli Unio-
sceptyków w Parlamencie Europejskim oraz planach po wyborach.

Jakub Jędryka: Jaka jest rola eurosceptyków w europarlamencie?

Piotr Liroy-Marzec: Moja rolą tak naprawdę jest to żeby pokazać w którą stronę Unia idzie. To jest
najważniejsze bo dzisiaj przy tej starej klice, przy tym jak się zamurowali i jest tylko jeden przekaz ja chciałbym
żeby ludzie mieli cały obraz przed sobą a nie tylko wyrywek tego obrazu. A co ludzie dalej będą z tym robić to
już jest sprawa całego narodu.
 
Poza tym ważnym i tak naprawdę jedynym narzędziem dla Europosła to jest praca przy budżetach przez cały
rok. To jest bardzo istotna rzecz przy której warto popracować a nie tylko cały czas siedzieć tam i nie dbać o
interes własnego kraju. Jak przejrzymy głosowania naszych Europosłów, zwłaszcza te budżetowe, no to można
się załamać bardzo często, chodzi o to żeby dbać o interes Polski w Unii i przypominać Unii, że manifest z
Ventotene to nie jest dobra droga, szczególnie dla centralnego i wschodniego bloku, bo czym jest komunizm to
my dobrze wiemy i nie za bardzo chcemy powtarzać to samo, i nie musimy się uczyć na błędach, bo już to
zrobiliśmy.

Wiele osób krytykuje, uważa że jeżeli ktoś jest eurosceptykiem, to jest przeciwny
Unii czyli nie powinien wchodzić do europarlamentu i nie powinien startować w
wyborach. Jak Pan się do tego odniesie?

To jest jeden z największych absurdów bo to znaczy w takim razie że wszyscy chcą żeby ktoś jeden ich
okłamywał, albo ktoś jeden mówił im jedną rzecz i w to wierzymy a nie chcemy się oprzeć na zdaniu innych albo
na poszukiwaniu innych materiałów, więc to nie jest tak. Mi bardzo zależy na tym. Uważam że silna Polska
może być tylko w silnej Europie, ale Europa i unia to są dwie inne sprawy, więc chodzi o to żeby stworzyć tak
jak to wcześniej było - Europejską wspólnotę gospodarczą opartą na współpracy wolnego rynku, swobodnego
przepływu towarów i ludzi tak jak jest w Schengen, to był świetny pomysł więc po co to psuć. Niektórzy mówią,
że lepsze jest wrogiem dobrego i tak się chyba tutaj stało, bo ktoś myślał że lepsze to jest komuna no i nie
wyszło to. 
 

Powinniśmy zacząć od tego, żeby wszyscy się szanowali a tego obecnie nie ma. Wydaje się niektórym, że jak
stworzą Unię, w której bogatszy rządzi młodszym, czyli każe mu chodzić po piwo to, to jest dobry układ, a tak
nie jest. Wspólnota ma polegać na szacunku do wszystkich i wyrównywaniu tych nierówności które są. W tej
chwili my już nie jesteśmy krajem rozwijającym się tylko krajem rozwiniętym i nie widzę problemu w tym,
żebyśmy pomagali regionom, które są słabsze i traktowali ich po przyjacielsku. Bo jak to rokuje na przyszłość
jeżeli mamy oczekiwać od partnera silnej Europy i wsparcia w każdym działaniu to jeżeli w czasie pokoju
traktujemy się jak wrogowie, że przyszedł wielki pan który rzuca pieniędzmi i mówi “tańcz”, to jak będzie okres
trudny czyli kiedy będzie kryzys w Europie i nie daj Boże jakieś ruchy militarne, to wtedy na pewno nie
będziemy mogli na innych liczyć. Już parę razy się przekonaliśmy o takich sojuszach. Dziś dla nas najlepszym
wyjściem jest zbudowanie sojuszu, który jest zbudowany na partnerstwie, na współpracy i na tym, że mamy 

Jak wobec tego powinna wyglądać według Pana przyszłość wspólnoty europejskiej z
udziałem Polski?
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pewność, że nasi partnerzy zawsze się za nami wstawią, i że też my się za nimi wstawimy. To tak jak małżeństwo -
nie wyobrażam sobie być w małżeństwie nielojalnym na jakimkolwiek podłożu. Takiego sojuszu oczekuje i takiej
Unii Europejskiej oczekuję. Chodzi o to żebyśmy byli lojalni na każdym poziomie, nie tylko wtedy kiedy coś się od
nas wymaga. Mówią o nas że jesteśmy niewdzięczni co dla mnie jest szokiem, jest to straszny populizm i po to też
między innymi startuję do tego europarlamentu, żeby tak jak już mówiłem pokazać pełny obrazek bo to nie jest tak
że ja tam idę i zdecyduje o czymś za ludzi. Niektórzy myślą że ja tam pójdę powiem, że robimy jakiś PolExit. Ja nie
decyduje o tym - to naród będzie decydował. Moją rolą jest to żeby głosować zgodnie z interesem Polski, zwłaszcza
przy uchwalaniu budżetów a także żeby nawiązywać kontakty gdzieś w kuluarach no i żeby rozmawiać z Komisją
Europejską, z funkcjonariuszami którzy mają największą wiedzę, żeby wspomagali nas jako taki “think-tank” jako
taka jednostka, która jest ciałem doradczym.
 
Dla mnie pójście do Unii,  a przynajmniej start, bo przecież nie znamy wyników, nie ma co dzielić skóry na
niedźwiedziu, ale dla mnie to jest odpowiedzialność, przed wyborcami żeby przekazywać im to co tam się dzieje i
żeby głosować zgodnie z interesem moich wyborców, co z resztą robię cały czas w Polskim Parlamencie. To nie jest
po to, żeby coś burzyć, tylko po to żeby to naprawić. Wydaje mi się, że większość osób z którymi pracuję jest tam po
to, żeby coś budować - jedność w europie i to żebyśmy się wzajemnie szanowali. Żebyśmy wszyscy mogli
powiedzieć że jesteśmy dumnymi Europejczykami, a w tym wypadku Unijczykami - to bądźmy wszyscy z tego dumni
i miejmy przekonanie, że naprawdę tak jest.

Mimo wszystko startuje Pan z Koalicji która jest w dużej mierze anty Europejska,
 a przynajmniej bardzo przeciwna Unii Europejskiej?

 To nie jest do końca tak, mamy bardzo różne środowisko, u nas są reformatorzy tak jak na przykład ja czy Marek
Jakubiak, albo niektóre ruchy miejskie które w nazwie się nie pokazują, ale są na listach. Ja przede wszystkim chcę,
żeby Konfederacja rozwijała się silnie w centrum. Ja jestem centrystą więc mi zależy na silnym centrum. Natomiast
koalicja jest takim związkiem trochę z rozsądku. Są dobre i złe strony tego ale jak najbardziej jestem za tym żeby
reprezentować interes Polaków i wszyscy wiedzą, że jeżeli się pojawiają jakiekolwiek ksenofobiczne hasła, to u
mnie to nie jest mile widziane i na pewno jeśli będzie jakieś spotkanie w tygodniu to będziemy  o tym mocno
rozmawiać. Na pewno nie zgadzam się z tymi doniesieniami, że jest jakaś piątka konfederacja przeciwko Żydom,
homoseksualistom i tak dalej, to jest tak zwany "Fake News". Denerwują mnie takie wypowiedzi, bo nie są one
zgodne z całą linią Konfederacji, ale z drugiej strony jestem wolnościowcem i nie mogę zabraniać innym członkom
koalicji na wygłaszanie swoich poglądów,  ale oni też muszą rozumieć że oni i tylko oni mogą za to odpowiadać. 
 Wydaje mi się że reprezentuje godnie centrystów, ludzi którzy wysłali mnie z wiadomego powodu, żebym załatwił
dla nich sprawy, które są istotne i nie boję się odpowiedzialności za to.

Jakie są dalsze plany po wyborach? Czy dalej będzie utrzymywana forma Koalicji?

To już zależy jak wielu ludzi za nami stanie, jak to pójdzie. Tak naprawdę wszyscy jesteśmy wieloma ugrupowaniami.
Po tym wszystkim myślę że będzie dalej to co było, dbanie o interes Polski i Polaków ja na pewno z moimi
“Skutecznymi” będę o to walczył i nie zamykamy się na nic, to jest duża wojna, i walczymy o każdy kolejny okop,
każdy metr i walka o Polskę. Chcę żeby ludzie zrozumieli że to nie jest walka o Konfederację, Kukiza czy Liorya, to
jest walka o ludzi, o moich sąsiadów, twoich sąsiadów,  o wszystkich Polaków. Reprezentujemy szeroką skalę
Polaków, ktoś powie że mamy szeroką rozpiętość poglądów i o to chodzi - bo Polacy są różni i trzeba ich
reprezentować na każdym poziomie.  Na pewno nie będę tolerował żadnych ksenofobicznych wypowiedzi, jak już
wspomniałem, nie będę akceptował wypowiedzi, które uchodzą za nazistowskie, czy faszystowskie. Jestem patriotą
i nigdy nie byłem lewicowcem co podkreślam od dawna. Od pierwszej płyty mówiłem, że jestem antykomunistą.
Jestem centrowcem i nienawidzę tak samo komunistów jak i faszystów czy nazistów ponieważ niszczyli nasz naród.
Ja jestem za ludźmi, którzy są zdrowo rozsądkowi i ja nigdy nie zmieniłem zdania.

Więcej tekstów Kuby znajdziesz pod adresem:
https://www.instagram.com/kubajphoto/
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Smog - Polska vs Unia Europejska
 

Oliwia Kalinowska 

Etymologia pojęcia smog obrazuje na połączenie

słowa smoke ze słowem fog i chociaż brzmi to w

miarę spójnie - smog oznacza po prostu zjawisko

atmosferyczne powstałe w wyniku wymieszania

się mgły z dymem i spalinami, albo ujmując to

prościej: „powstaje wskutek przedostania się do

atmosfery szkodliwych związków chemicznych,

takich jak tlenki siarki i tlenek azotu oraz

substancje stałe, czyli pyły zawieszone, a także

kancerogenne wielopierścieniowe węglowodory

aromatyczne”. Jak wynika ze składników smogu -

wchodzące związki chemiczne, pyły i znaczna

wilgotność stanowią zagrożenie dla zdrowia

człowieka. Według szacunków Komisji

Europejskiej z powodu zanieczyszczenia

powietrza każdego roku przedwcześnie umiera

ok. 42 000 mieszkańców Polski.

W artykule Anny Dworakowskiej, pochodzącego

z portalu informacyjnego „SmogLAB”

znajdujemy informację dotyczącą jakości

powietrza w Polsce na tle UE. W tym przypadku

możemy śmiało przyznać się do zajęcia czołówki

dot. najbardziej zanieczyszczonego powietrza,

jak łatwo się domyślić - jest to niechlubna

czołówka. Nasz kraj postrzegany jest nie tylko 

W lutym 2018 Trybunał Europejski wydał
informację, która za myśl przewodnią
postawiła fakt, że Polska złamała unijne
przepisy dotyczące jakości powietrza.
Naprawdę potrzebowali do tego kolejnych
lat? Przecież dyrektywa UE powstała w
2008 roku!

Polska na zarzut odpowiada, że przedstawione

przez nas terminy są w pełni dostosowane do

„skali przekształceń strukturalnych,

niezbędnych do położenia kresu

przekroczeniom”. Zwracając jednocześnie

uwagę na trudności społeczne, gospodarcze i

budżetowe, jakie wiążą się z podjęciem

„koniecznych i znacznych inwestycji

technicznych”.

 jako degradacyjny względem naszego

środowiska, lecz także jako państwo z

ogromnym zaniedbaniem.

Najważniejszą informacją jest jednak to, że

artykuł ten powstał w 2016 roku, czyli o

ogromnym defekcie państwa wspominano już
głośno 3 lata temu.
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Polsko, naprawdę?
Nieugięty trybunał podtrzymał
swoją opinię, że naruszyliśmy

prawo Unii. Musieliśmy brzmieć
jednak wyjątkowo żałośnie,

ponieważ w podsumowaniu

orzeczenia określono, że Polska

nie jest w stanie zapewnić
pełnego zastosowania tej

dyrektywy…

Teraz grożą nam znaczne

kary finansowe.

 będzie jednym z priorytetów Unii

Europejskiej.Na ten cel UE chce wydać
od 4 do 8 miliardów euro, nawet nie

złotych… EURO! Jest tylko jeden

warunek: konieczne zmiany w „Czystym

powietrzu”, a nawet Polski Alarm

Smogowy, który wysłał apel o zmiany

wprost do premiera Morawieckiego - nie

doczekał się nawet minimalnych zmian.

Po tym jak Trybunał stwierdził
uchybienie, nasz kraj powinien

jak najszybciej dostosować się do

wyroku.

Komisja Europejska
oddelegowała do Polski zespół
ekspertów, którzy mają
doradzać naszemu rządowi,
jak zmienić program. Na
pomoc Polsce KE wydała już
setki tysięcy złotych. Narazie
nadal nie podjęto żadnych
decyzji o zmianach.

Mamy koniec maja
2019, a Polska i smog
nadal bez zmian…

Mamy marzec 2019 roku i nadal niewiemy jak bardzo Polska nieradzi sobie ze smogiem, ponieważ Komisja

Europejska głośno mówi, że w najbliższej perspektywie finansowej 2021-2027 „POLSKA WALKA ZE SMOGIEM” 
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Jedna twarz, a dwa oblicza
 

Aleksandra Kacperek

Donald Tusk, polski polityk, były premier.

Od 1 grudnia 2014 roku sprawuje funkcję
Przewodniczącego Rady Europejskiej.

Postać doskonale znana i budząca wiele

kontrowersji wśród opinii publicznej. Choć
zdaje się, że źródłem uprzedzeń jest niechęć
Jarosława Kaczyńskiego do Tuska. Jak

czytamy w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej":

"Gdyby państwo słyszeli nieustanne obelgi,

że są schizofrenikami, gdyby obrażanie stało
się metodą polityczną, toby go państwo

lubili?" - pyta Kaczyński. Ocenę politycznej

działalności Donalda Tuska pozostawiam

wyborcom (Donald Tusk zapowiada powrót

do polskiej polityki).

Tymczasem przyjrzyjmy się tej mniej

formalnej stronie przewodniczącego Rady

Europejskiej. 6 grudnia 2018 roku Teatr

Polski w Warszawie skupił świat teatru,

sztuki i polityki pod jednym dachem. Wśród

gości nie zabrakło Donalda Tuska, który

przyjechał na zaproszenie obchodzącego

swój artystyczny benifis, wybitnego aktora

Andrzeja Seweryna.

Donald Tusk w rozmowie z telewizją Red Carpet: "(...) wspomniałem [Andrzejowi
Sewerynowi] tuż po dzisiejszym spektaklu, że zapomniał o roli, od której moja przygoda z nim się zaczęła. Nie
wiem, czy pamiętacie – dał głos Tolkowi Bananowi, więc nasza znajomość,   chociaż nie zawsze bezpośrednia,
ma swoją bardzo długą historię". Przewodniczący Rady  Europejskiej o panie Andrzeju wypowiadał się bardzo
ciepło. Wspomnieniom nie było końca: "(...) jestem wychowany na teatrze, na tym filmie" – mówił. Co więcej,
polityk bez cienia wątpliwości odpowiedział na zaproszenie przyjazdu do Polski : "(...) nie miałem chwili
wątpliwości, tym bardziej, że doświadczenie nas uczy, że pięćdziesięciolecie pracy twórczej zdarza się tylko
raz w życiu".

Donald Tusk w tej rozmowie jawi się jako osoba, której sztuka nie jest obca. Co więcej, przejawia do niej
przywiązanie. Możemy także założyć, że polityk nie grał pod publikę – przyjechał na jubileusz słynnego aktora
niemalże niezauważenie. Kiedy przyjrzymy się bliżej Donaldowi Tuskowi, zauważymy, że jest to nie tylko
krytykowany polityk, lecz także człowiek mający uznanie wśród ludzi kultury i sztuki.

"Kiedy przyjrzymy się bliżej Donaldowi Tuskowi,
zauważymy, że jest to nie tylko krytykowany
polityk, lecz także człowiek mający uznanie wśród
ludzi kultury i sztuki."
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„Cenzura gier wideo – Komuna po europejsku”
 

Damian Daszek 
Żyjemy w XXI wieku, a przeświadczenie, że cenzura nie funkcjonuje
w krajach Unii Europejskiej jest pewnego rodzaju credo, które
zostało nam zaaplikowane przez polityków i media. W celu odcięcia
naszej świadomości od mrocznej przeszłości. Stan faktyczny
prezentuje się trochę inaczej, nie jest on może tak drastyczny jak za
czasów komunistycznej Europy, Prawdopodobieństwo, że po
obejrzeniu ocenzurowanego fragmentu gry „South Park: Kijek
Prawdy” na You Tubie, pod twój dom podjedzie Nysa, z której
wysiądą milicjanci w celu ukarania Ciebie za popełniony czyn, jest
równe zeru. Jednak fakt, że samo zjawisko cenzury jest obecne nie
tyle przeraża, co zmusza do refleksji na temat tego, czy to co
widzimy na ekranie jest tym co chciał nam pokazać producent gry. 
Żeby nie było, że wszystko co przeczytałeś powyżej jest jedynie
bajką, stworzoną na potrzeby tego artykułu, przygotowałem dla
Ciebie i innych potencjalnych czytelników  kilka przykładów
cenzury gier wideo w Unii Europejskiej.

„South Park: Kijek Prawdy”
Gra „South Park: Kijek Prawdy” została wprowadzona na rynek w
2014 roku, była to pierwsza produkcja studia Ubisoft stworzona we
współpracy z producentami serialu „South Park”. 
W grze wcielamy się w postać Dupka,chłopaka który dopiero co
wprowadził się do miasteczka South Park i od razu został wciągnię-

ty w wir fantastycznych i mało
realnych przygód, które rozgrywają się
w tytułowym miasteczku. W grze
zostały ocenzurowane trzy sceny, z
czego dwie z udziałem Dupka oraz ojca
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jednego z kompanów głównego bohatera, Rendyego Marsha, a jedna z udziałem Dupka, Pana Mackey, Pana
Niewolnika oraz Creiga. Pierwsza przedstawiała próbę uratowania Rendyego Marsha ze statku kosmicznego,
aby to uczynić należało zniszczyć panel sterujący pojazdu kosmitów, poprzez analną penetrację Rendyego  za
pomocą kosmicznego dildo.  Druga prezentuje scenę w której należało dokonać aborcji na Rendym, który był
przebrany za kobietę i wraz z Dupkiem próbował uniknąć rozstrzelania przez amerykańskie służby specjalne.
Trzecia przestawiała badanie odbytu przeprowadzane na Dupku, Panu Mackey, Panu Niewolniku oraz Craigu.
Podczas tych trzech scen na ekranie wyświetlał się komunikat z informacją o tym, że dany fragment gry nie
jest dostępny.

Jeżeli wychodzisz z założenia, że
ocenzurowanie tych scen było dobrym
rozwiazaniem, ponieważ są one
niedopuszczalne, to według zasad
panujących w Unii Europejskiej masz
 do tego prawo. Jednak ludzie którzy są
innego zdania, również mają prawo
„przejść’ całą grę - w końcu zapłacili za
pełnowartościowy produkt.

„Wolfenstein II:
The New Colossus”

„Wolfenstein II: The New Colossus”
to ostatnia odsłona kultowej serii
gier „Wolfenstein” wyprodukowanej
przez studio Bethesda. Akcja gry
rozgrywa się w opanowanych przez
nazistów Stanach Zjednoczonych,
którzy wygrali II wojnę światową,
tym samym doprowadzając do tego,
że III Rzesza rządzi całym światem. 
W grze wcielamy się w postać B.J
Blazkowicza, który wraz ze swoimi
przyjaciółmi oraz ruchem oporu
stara się przeciwstawić
nazistowskiemu uciskowi. Jak
myślisz co w owej produkcji mogło
zostać ocenzurowane? Podpowiem
Ci, że cenzura nie dotyczyła całej
Unii Europejskiej, a jedynie jednego
kraju członkowskiego -  Niemiec …
świta coś? Tak? Nie? Spokojnie, już
rozwiewam twoje wątpliwości.
Chodzi tutaj oczywiście o wizerunek
i tytuł jednego z antagonistów -
Adolfa Hitlera oraz o zmianę
wyglądu flagi nazistowskich
Niemiec. Wiem, w Niemczech
swastyka jest symbolem zakazanym,
więc tę zmianę rozumiem, ale fakt
że Hitlera pozbawiono
charakterystycznych 

dla niego wąsów oraz to, że jego „przydomek” z Fuhrer zamieniono na
kanclerz, a okrzyk „Heil Hitler”, został zastąpiony mało wyrazistym
okrzykiem „Mein Kanzler” nie jest dla mnie niczym innym jak zacieraniem
historii..  Mimo całej fantastycznej otoczki gry i dość nierealnego świata,
tego typu zabiegi świadczą o tym, że widmo wydarzeń z czasów wojny
wciąż wisi nad Niemcami, co finalnie  zaowocowało ocenzurowaniem tych
fragmentów gry. Niemcy są krajem, który najczęściej ze wszystkich
państw Unii Europejskiej wprowadza cenzurę do gier wideo. Praktycznie
we wszystkich przypadkach jest to zakrywanie, edytowanie, bądź też
zamazywanie symbolu swastyki. Jednak z informacji, które od kilku
miesięcy obiegają Internet wynika, że ma się to zmienić.
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„Wiedźmin”
Seria gier „Wiedźmin”, w której wcielamy
się w postać Geralta z Rivii,  to nasz
rodzimy produkt, chluba narodowa,
fenomen na skale światową, dzięki
któremu CD PROJEKT RED już na zawsze
zapisał się w pamięci graczy na całym
świecie. Co ciekawe nawet tej produkcji
nie  ominęła cenzura, co prawda nie była 

ona wprowadzona w Europie na tak ogromną skale jak   w krajach Arabskich czy Japonii, jednak również dla
naszych sąsiadów Redzi musieli delikatnie ugrzecznić Wiedźmina, wprowadzając łatki dla poszczególnych
państw . Dwiema najczęściej wprowadzanymi zmianami były,  zmiana koloru krwi z czerwonego na zielony
oraz cenzurowanie intymnych partii ciała żeńskich bohaterek. Oczywiście nie były to zmiany permanentne,
jeżeli komuś bardzo zależało na obejrzeniu cenzurowanych scen, jedyną rzeczą, którą musiał zrobić było
włącznie polskiego dubbingu.

Stworzenie jednej gry wideo to proces, w którego produkcję
zaangażowanych jest ogrom ludzi: od producentów,

scenarzystów, aktorów, po informatyków, grafików i

wydawców. Gry to projekty, które potrafią być realizowane

nawet przez kilka lat. Tutaj nie chodzi o to, że ktoś zabroni

graczom oglądać na ekranie gołe piersi czy nazistowskie

symbole, tutaj chodzi o fakt, że praca tych wszystkich ludzi po

części idzie na marne, a ich wizja świata przedstawionego w

grze traci swoją finalną formę. Nie ma znaczenia, czy tego typu

proceder odbywa się w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii,

Japonii, Arabii Saudyjskiej czy Australii, w dzisiejszych czasach

jedynym usprawiedliwieniem na wprowadzenie cenzury, może

być tylko i wyłącznie troska o drugiego człowieka, czy

przykłady, które podałem są wstanie kogoś zranić, zgorszyć,

zdemoralizować? Nie wiem, na to pytanie musisz już
odpowiedzieć sobie bez mojej  pomocy.

"Tutaj nie chodzi o to,
że ktoś zabroni
graczom oglądać na
ekranie gołe piersi
czy nazistowskie
symbole, tutaj chodzi
o fakt, że praca tych
wszystkich ludzi po
części idzie na
marne..."

Więcej tekstów Damiana znajdziesz pod adresem:
https://www.instagram.com/grapodpada/
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Niemiecka krew płynie w jego
żyłach, czyli krótko o Donaldzie

 
Dorota Kloczkowska

Recenzja książki Wojciecha
Sumlińskiego i Tomasza

Budzyńskiego
pt. „Niebezpieczne związki

Donalda Tuska”

- „Dlaczego nigdzie nie ma teczki sam wiesz kogo?”

O Donaldzie Tusku znajdziemy

informacje zaraz po wpisaniu

jego nazwiska w wyszukiwarkę
internetową, ale nie znajdziemy

o nim informacji w tajnych

aktach. Donalda Tuska znamy

z pięknych historii o

opozycyjnych działaczach, ale

czy to wszystko co o nim

chcielibyśmy wiedzieć? Co jest

prawdą, a co kreacją idealnie

stworzoną przez ludzi PR?

Dlaczego to on jest na

stanowisku przewodniczącego

Rady Europejskiej?

- „Nie ma i nie będzie, a jemu i tak z głowy włos
nie spadnie […]”

To wszystko czego możemy się dowiedzieć, na

co pozwolą nam lobbyści – ludzie sznurków,

znajdziemy w książce o związkach Donalda

Tuska. Może nie zgłębimy całej wiedzy o świecie

polityków, ale warto zapoznać się choć z jego

częścią i zyskać samoświadomość.
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Donald Tusk działał oficjalnie jako opozycjonista w stosunku do władzy komunistycznej w Podziemnym Państwie

Polskim. Nie od początku zajmował się polityką, najpierw był związany z działalnością wydawniczą
początkującej prasy polskiej, szczególnie w Gdańsku. Był to człowiek niezamożny, ale zawsze umiał wykorzystać
środowisko, w którym działał zawodowo. Był założycielem Fundacji Pomocy Dzieciom Skrzywdzonym „Dar

Gdańska”, która jednak nie służyła działalności charytatywnej chyba, że na rzecz samego założyciela. Współpraca

z różnymi osobami w Kongresie Liberalno – Demokratycznym przyniosła mu wiele sukcesów finansowych, ale

wciąż pozostawiała go w cieniu innych polityków, na co sam nie narzekał. Kluczowe jest tu nazwisko Wiktora

Kubiaka i jego tajemnicze „reklamówki z kasą”, które pochodziły głównie z Niemiec i przyczyniły się do

rozbudowy Polski po roku 1990. Celem Donalda w tamtym czasie było stworzenie partii, ale jak to zrobić, kiedy

kraj jest totalnie pogrążony finansowo i gospodarczo? Czy pojawiający się sponsor nie ma ostatniego, ale i

decydującego zdania? Nadmierna fascynacja narodem niemieckim oraz niemieckie korzenie Donalda prowadzą
go do powiązań z BND. Z relacji osób, które towarzyszyły Tuskowi w jego karierze wynika, iż był to raczej

człowiek, którego interesowały pieniądze, a nie społeczeństwo. Decyzje polityczne zawsze zapadały w przerwach

podczas meczy piłki nożnej z dobrymi cygarami w ekskluzywnym klubie umiejscowionym w warszawskim

Marriotcie. To ten człowiek przyczynił się do stworzenia pierwszego kasyna w Polsce, głównie za pieniądze z

reprywatyzacji spółek. Transakcje te nigdy nie odbywały się legalnie.

- „To byli ludzie z dużą
kasą i władzą.
Imponowali nam. Nasze
haracze i forsa z
działalności prostytutek
to jakieś tam drobne.” –
mówi były członek mafii
pruszkowskiej o Tusku i
jego ludziach.

Autorzy książki to były oficer ABW Tomasz

Budzyński oraz dziennikarz śledczy i psycholog, wiele

razy prześladowany za swoją działalność - Wojciech

Sumliński. Panowie wielokrotnie współpracowali ze

sobą przy tworzeniu książek, w których upubliczniają
treści tajne lub nie, sprawy dotąd niezweryfikowane

przez służby kraju.

Zastanawia mnie tylko na ile ktoś pozwolił, aby

zapisana na kartach tej książki treść, mogła wniknąć
w społeczeństwo? Gdzie jest ta grupa ludzi sznurków,

którzy decydują? I jaka jest cena?

Tę książkę czyta się jak „thriller polityczny”. Otwórzmy umysł, bądźmy krytyczni,

 wyciągajmy wnioski. 39
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Europejczyku, rusz się!

Wyjście z tunelu na murawę. 
O historii słów kilka…

Pomysł zapoczątkowania Europejskiego Tygodnia Sportu

(The European Week of Sport), narodził się w Parlamencie

UE, a jego inicjatorem był poseł Santiago Fisas. W latach

2012-2014, prowadzono konsultacje z państwami

członkowskimi oraz organizacjami sportowymi, dotyczące

formuły wydarzenia. Finalnie, komisarz Androulla Vassiliou,

przedstawiła opracowany koncept projektu, który był
zaplanowany na rok 2015. Dotychczas przeprowadzono 4

edycje w 32 krajach.

Skład drużyny przeciwnej. 
Dla kogo jest ETS?

Wydarzenia sportowe powstają z myślą o wszystkich

obywatelach, bez względu na wiek, pochodzenie lub poziom

sprawności. Regularnie przeprowadza się badania

„Eurobarometru”, który wykazuje aktywność fizyczną
obywateli państw UE.Od lat sukcesywnie rośnie odsetek

osób, które nie uprawiają sportu lub robią to niezmiernie

rzadko. ETS ma na celu promować zdrowy, regularny tryb

życia, zrzeszać lokalne społeczności, organy publiczne,

ruchy sportowe.

ETS 4:0 Kanapowi Europejczycy
 

Izabela Szukowska
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Taktyka i ustawienie na boisku.
Jaki jest cel?

Sprawność fizyczna ma znaczny wpływ na dobre

samopoczucie człowieka. Brak sportu działa negatywnie na

zdrowie społeczeństwa, ale także na gospodarkę, co

okazuje się niezmiernie kosztowne. Ludzie pracują krócej i

mniej wydajnie, wolne popołudnia spędzają przed

telewizorem. Wydarzenia z ramienia UE są bezpłatne,

osiągalne w różnych porach dnia, rzut beretem od domu – w

pobliskiej szkole, na stadionie, hali. Łatwo dostępne i

różnorodne sprawiają, że w społeczeństwie zaszczepia się
sympatię do sportu.

Statystyka pomeczowa: cztery
gole gospodarzy. Edycja 2018:

23 września w Warszawie miała miejsce inauguracja akcji.

Koordynatorem było niezmiennie od lat Ministerstwo

Sportu i Turystyki. Hasłem przewodnim stał się hasztag

#BeActive. Wśród wielu dostępnych wówczas atrakcji, w

stolicy wyróżnić można: boiska mobilne do piłki ręcznej,

bieżnię, strefy szermierki, footballu amerykańskiego,

wspinaczki. Oprócz tego, zorganizowano maraton zumby

oraz II Bieg Erasmusa+. Ambasadorami akcji były znane 

osobistości: Marcin Gortat, Justyna Kozdryk, Anna Lewandowska i inni. W ramach ETS, zaaranżowano ponad

1000 wydarzeń, w których udział wzięło 215 tysięcy uczestników. Najwytrwalsze okazało się województwo

śląskie. Warto wspomnieć, że co roku tworzona jest gala, podczas której nagradza się twórców wydarzeń
lokalnych/krajowych.

Rewanż na swoim stadionie, czyli
tegoroczny Tydzień Sportu.

W 2019 roku ETS zaplanowany jest w okresie
23-30.09. Twórcami, jak zawsze, mają być
organizacje państwowe, prywatne,
mieszkańcy małych lub dużych miast.
Niezależnie od tego, jaką formę przybierze
pomysł  - zawodów, dnia otwartego na
siłowni, przerwy w szkole, festynu lub pikniku
– będzie odebrany pozytywnie.  Dokładając
„cegiełkę” do ETS, zyskać można szereg
bonów na zakup sprzętu sportowego oraz
gadżetów.  Zgłoszenia można kierować w 
formularzu pod adresem:
http://www.etspolska.pl/www.etspolska.pl.
Nie zwlekaj i już dziś dołącz do aktywnych
Europejczyków!
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Piłka jest okrągła, 
a Brexit jest jeden

 
Maciej Mazur  

Jaki los spotka królową futbolu, gdy

w końcu przybędzie „Sir Brexit”? W

Wielkiej Brytanii nie brak obaw, że

wyjście z Unii Europejskiej naruszy

potęgę tych elitarnych rozgrywek,

która to w obecnym sezonie

udowodniła, że nie ma sobie

równych.

Głównym tematem na Wyspach

ostatnich kilkunastu miesięcy jest

Brexit. Kwestią członkostwa w Unii 

Europejskiej była przez Brytyjczyków kwestionowana w referendum, które odbyło się w czerwcu 2016 roku.

„Oszałamiająca” większość (51,9 proc.) obywateli opowiedziała się za opuszczeniem wspólnoty. Teraz jesteśmy

świadkami cyrku rodem z Monthy Pythona. Jak się okazuje, Wyspiarze doszli do wniosku, że chyba nie do końca są
przekonani, czy opuszczenie Unii wyjdzie im na dobre. No cóż, lepiej późno się o tym przekonać niż wcale, ale czy

przypadkiem nie za późno? Jeśli nie uda im się osiągnąć porozumienia, bardzo prawdopodobny jest tzw. twardy

Brexit – wyjście z UE bez umowy. Taka sytuacja bardzo mocno odbiłaby się na brytyjskiej gospodarce, ale i nie tylko.

Chociaż futbol trzyma się z dala od polityki, zmiany będą dotyczyć także jego. Największe zmiany jakie Brexit może

przynieść angielskiej piłce to oczywiście sprawy 
 rynku transferowego i sprowadzania młodych
zawodników. Obecnie w regulaminie
Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA)
istnieje zapis mówiący o tym, że dany klub może
kupić zawodnika, jeśli ma on ukończone 18 lat.
Wyjątkiem są tutaj obywatele Unii Europejskiej,
którzy przechodzą do innej ligi będącej członkiem
wspólnoty. Wtedy klub może pozyskać owego
grajka, gdy ten ma w dowodzie ukończone 16 lat.
Jeśli Wielka Brytania na stałe opuści szeregi Unii,
to brytyjskie kluby będą mogły zapomnieć o
wyławianiu z rynku 16-letnich perełek. Gdyby było
tak do tej pory, na Wyspy nigdy nie trafiłyby takie
znakomitości jak Cesc Fabregas, Hector Bellerin,
czy nawet nasz rodak Wojciech Szczęsny.
Premier League bardzo by na tym ucierpiała. Wschodzące, futbolowe gwiazdy zaczynałyby kariery w Niemczech,

Hiszpanii czy Włoszech, a pozyskanie ich po 18 roku życia mogłoby się okazać bardzo kosztowne.

Wchodzący Brexit to nie tylko brak możliwości kontraktowania młodych talentów. Kluby będą musiały zachować
szczególną ostrożność również przy zakupie pełnoletnich zawodników z innych lig europejskich. Pojawia się wtedy

kwestia uzyskania pozwolenia na pracę w kraju, który nie należy do Unii Europejskiej. Zawodnik otrzymuje taki

dokument automatycznie, jeśli spełnia odpowiednie kryteria ustalone przez federację piłkarską. Składa się na to -

ilość występów w kadrze narodowej oraz miejsce danej reprezentacji w rankingu FIFA.

W państwach z miejscami od 1 do 10 - piłkarz musiałby rozegrać co najmniej 30 proc. spotkań. Miejsca: od 11 do 20 -

45 proc., od 21 do 30 - 60 proc., a od 31 do 50 - 75 proc. Takie przepisy uderzają głownie w angielski skauting. Kluby 
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stracą możliwość ściągania w swoje szeregi zawodników, jeśli ci nie będą stanowili o sile swoich kadr narodowych.

Ucierpieć mogą szczególnie ekipy spoza ligowego topu, które bazują na pozyskiwaniu graczy z innych europejskich

lig, pozbawionych szans na regularną grę w swoich klubach.

W tym całym zamieszaniu ucierpieć mogą też Brytyjczycy zarabiający za granicą. Jeśli dojdzie do wyjścia z UE bez

podpisania porozumienia, to ponad 800 tys. Brytyjczyków pracujących poza Wielką Brytanią straciłoby pozwolenie

na pracę. W tej grupie znajdują się również piłkarze. Przedstawiciele federacji angielskiej liczą jednak, że przepisy nie

okażą się tak restrykcyjne, i w całej sprawie pomoże szczególne znaczenie futbolu na Wyspach. Według statystyk, w

sezonie 16/17 kluby zapłaciły ponad 3 mld podatków, dzięki czemu zasiliły gospodarkę cudowną kwotą - 7,6 mld

funtów.

Kto w takim razie skorzysta na brexicie? Jego
beneficjentami mogą z pewnością okazać się
angielscy, klubowi wychowankowie. Wielu
nieletnich zawodników utknęło na ławkach
rezerwowych swoich klubów, mimo
wykazywania niesamowitego potencjału.
Wielu zostało również zmuszonych do
wyjazdu aby  szukać gry za granicą.
Najlepszym przykładem jest tu robiący
furorę w Borussi Dortmund Jadon Sancho,
który nie zdołał się przebić w Manchesterze
City. Teraz otworzyłaby się dla nich pewna
furtka. Kluby częściej szukałyby talentów na
własnym podwórku na czym z pewnością
zyskałaby reprezentacja Anglii.

Wyjście z Unii Europejskiej może również
niekorzystnie wpłynąć na angielskich
kibiców. Fani drużyn występujących w
Premier League od ładnych paru lat
narzekają na rosnące ceny wejściówek na
mecze. Dla przykładu - bilet na mecz
Arsenalu Londyn kosztuje aż 97 funtów, a na
Liverpool sięgały swego czasu 107 funtów.
Dla przeciętnego fana piłki nożnej może
okazać się to murem nie do przeskoczenia.
Albo kłótnią z partnerka o marnowaniu
pieniędzy. Brexit może skutkować również
podwyżką cen biletów samolotowych i
hoteli, a to może bardzo odbić się na
kieszeniach Brytyjczyków podążających za
swoimi ukochanymi klubami na mecze
rozgrywek europejskich.

Opuszczenie Unii Europejskiej przez Wielka Brytanię może

skutkować wieloma nie do końca przyjemnymi zmianami.  

I czy do niego dojdzie, czy nie, jedno jest pewne. Kluby

angielskie powinny zacząć myśleć nad zabezpieczeniem

przyszłości.
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Tak! Udało Ci się dotrzeć do ostatniej strony!

Brawo! Wiemy, że było to nie lada wyzwanie. Zapewne

udało Ci się zauważyć, że stopka redakcyjna w postaci

kwestionariusza osobowego znajdowała się na

pierwszych stronach naszej gazety. Postanowiliśmy

trochę złamać standardowy schemat i dać Ci się poznać
już na samym początku. Ostatnia strona będzie

poświęcona czemuś innemu. 

 Panie Profesorze, dziękujemy za wszystkie słowa otuchy,

wsparcia. Za to, że czytał Pan nasze artykuły i

przekazywał nam cenne uwagi, w celu ich ulepszenia. 

Zajęcia były dla nas prawdziwą lekcją kunsztu

dziennikarskiego na najwyższym poziomie i nigdy nie

zapomnimy tego, czego nas Pan nauczył. 

DZIĘKUJEMY! 

Zaznaczamy, że gdyby nie Pan Profesor Bronisław

Tumiłowicz, to ta gazeta nigdy by się nie ukazała.

Ta gazeta powstała na potrzeby zajęć 

"Warsztat Dziennikarski", które prowadził 
Pan Profesor Bronisław Tumiłowicz.

Studenci Dziennikarstwa i Medioznawsta

Uniwersytetu Warszawskiego II rok zaoczne


