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~Człek Syty
Pytanie: Kto to jest prawnik?
Odpowiedź: Człowiek, który wśród uczciwych ludzi zginąłby z głodu.

~Blondynka Trzymająca Konwencję
Pytanie: Jak wygląda luka prawna?
Odpowiedź: Siedzą dwaj prawnicy, a pomiędzy nimi blondynka.

~Transcendent
Pytanie: Jaka jest różnica między Bogiem a prawnikiem?

Odpowiedź: Bóg nie myśli, że jest prawnikiem...

wyciąg z
˅

fo
t. 

to
m

as
z

gu
ll

a

2
3
5
9

12
13
14
15
16
18
20
21
24

słowowstępne

analizakrytyczna

wydarzenianaukowe

wydarzeniaspołeczne

o istocieprawa

kon(front)acje

noweperspektywy

drogowskazykariery

(Nie)obyczajnośćakademicka

ujęcieporównawcze

podróże z temidą

Kafka przy kawce

oferta edukacyjna



2 słowowstępne

Sza now ni Pań stwo,

w pierwotnej wersji niniejszy tekst – Od Redakcji – miał wyglądać odmiennie, zgoła odmiennie. Zdarzają
się jednak sytuacje, które nie mogą przejść niezauważalnie, gdyż bierność i pasywność jest formą
samobójstwa. Trzeba wówczas stawiać opór, nawet jeżeli sprowadza się on tylko do... słowa! Użyję zatem
słowa, które ma się nijak do czynu. Tyle, że jest zaprzeczeniem najgorszego – bierności i pasywności!

Wydarzenia ostatnich dni (nadmienię, że tekst ten pisałem dnia 25 lutego 2013 roku) są złą wróżbą na
przyszłość. Oto jak w warunkach demokratycznego państwa prawnego dochodzi do udaremniania, gwałtem
i rozbojem, już nie tyle co dyskursu naukowego, ile DIALOGU SPOŁECZNEGO, który to jest FUNDAMENTEM
każdej DEMOKRACJI! Nie ma demokracji, bez społecznych negocjacji, bez wymiany myśli i słów. Bez
względu na ich przedmiot czy treści. Nawet najbardziej jałowy dialog społeczny jest lepszy od braku dialogu,
gdyż daje nadzieję, że jego jakość wraz z biegiem czasu wzrośnie! Jakże inaczej, niż poprzez definitywne
potępienie, należy ocenić zachowania i postawy grup politycznych, które nie słowem i myślą wojują, jak
przystało w demokracji, a już w szczególności na UNIWERSYTECIE, ale czynią bezrozumną, bezrefleksyjną
siekę przy użyciu materialnych narzędzi? Takich trzeba potępić, i to definitywnie!

Jednocześnie pod pióro ciśnie się apel skierowany do instytucji publicznych, wszystkich instytucji
publicznych: podejmijcie jakieś działania, skuteczne działania, nie przyjmujcie postawy biernej i pasywnej,
bo jak historia uczy, taka donikąd nie prowadzi (a w zasadzie prowadzi do najgorszego...).

Ja kub H. Szla chet ko
Redaktor Naczelny
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boty,siewu.
równieżnawpiauGtegorocznawiosnatookreswyjątkowowytężonejpracynaukowej

iorganizacyjnej.trwająintensywnepracenadnowymprogramemstudiówprawniczych,
szykowanesązmianywzakresiestudiówdoktoranckich.mamynadzieję,żewłaśnietejwio-
snysenatuniwersytetuGdańskiegozatwierdzidwanowekierunkinanaszymwydziale:in-
terdyscyplinarnąkryminologięorazkierowanygłówniedostudentówzzagranicyeuropean
andinternationalBusinessLawandeuadministration.
pierwszyrazwprzeszłoczterdziestoletniejhistoriiwydziałuofertaedukacyjnazostanie

takznaczącozmienionaiposzerzona.towielkiewyzwanieiodpowiedzialność.niebudzi
jednakwątpliwości,żewydziałtymwyzwaniomsprosta.Liczymynawsparciekolegów–
naukowcówzewspółpracującychznamizaprzyjaźnionychwydziałówuniwersytetuGdań-
skiego,azwłaszcza:naukspołecznych,zarządzania,ekonomiiiBiologii.
inicjatorkąpowołania interdyscyplinarnejkryminologiinanaszymwydzialebyłaprof.

dr hab.Beatapastwa-wojciechowska,dziekanwydziałunaukspołecznych, na której
ręceskładamyszczególnieserdecznesłowapodziękowaniazajejdotychczasowezaan-
gażowanieijednocześniewyrażamynadziejęnadalsząwspółpracęwzakresieróżnychpól
naukowychiorganizacyjnych.
prawoiadministracjapozostająoczywiściewiodącymikierunkamiwydziału.Świadczą

otymchoćbyprzygotowywanekonferencjenaukoweorazszykowanepublikacjepracowni-
kówistudentów.zaangażowaniepracownikówwpiawzmiany,ichenergiaitrudwłożony
wkolejne,corazlepszeipełniejszewersjeplanówiprogramówstudiów,budząoptymizm,
awkrótceprzyniosąowoce.
niezmienniesiłąwydziałusąjegostudenciiabsolwenci.wysokielokatywrankingach,

wtymaplikacyjnych,sukcesynaukoweisportowe–toichzasługa.niezaprzeczalnąwarto-
ściąwydziałusąludzie,azwłaszczajegodynamicznierozwijającasiękadranaukowa.wy-
działbyłijestkuźniąprzyszłości.jegoabsolwenciipracownicypiastowaliipiastująwysokie
stanowiskawwymiarzesprawiedliwościisłużbiedlapaństwazurzędemprezydentarzecz-
pospolitejwłącznie.
jedynecojestpewneistałenatymświecietozmiana.nawpiauGzmianoczekujemy

zoptymizmem.
wszystkimpaniomipanom,kadrzenaukowej,pracownikomwydziałuorazdrogimstu-

dentomnazbliżającesięŚwiętawielkiejnocy–najserdeczniejszeżyczenianaukowychsuk-
cesów,rodzinnegoszczęściaiduchowegoumocnienia.

zuszanowaniem,
drhab.wojciechzalewski,

prodziekands.studiówniestacjonarnychwpiauG

Z optymizmem wprzyszłość!

Od redakcji

fo
t. 

ar
ch

iw
um

w
pi

a



3analizakrytyczna

wiosna2013

Jak to ma miej sce przy każ dej nie mal zmia nie, moż na 
w funk cjo no wa niu no wych prze pi sów za uwa żyć ele men ty
po zy tyw ne, jak i ta kie, któ re od bie ra ne są ne ga tyw nie.
wśród po zy ty wów moż na wy mie nić uwzględ nia nie w prze -
wo dach dok tor skich cer ty fi ka tów zna jo mo ści ję zy ka ob ce -
go (co zwal nia dok to ran ta z od po wied nie go eg za mi nu) czy
roz sze rze nie moż li wo ści od no śnie for my przed kła da nej roz -
pra wy dok tor skiej, w tym umoż li wie nie skła da nia roz pra wy
w po sta ci spój ne go te ma tycz nie zbio ru opu bli ko wa nych ar -
ty ku łów na uko wych (choć ta ostat nia moż li wość ma też
swo ich prze ciw ni ków, ar gu men tu ją cych, iż otwar cie ta kiej
moż li wo ści mo że skut ko wać bra ka mi w kształ ce niu u dok -
to ran tów umie jęt no ści pi sa nia roz praw na uko wych, szcze -
gól nie w przy pad kach, gdy ta ki zbiór ar ty ku łów obej mu je
pra ce wie lo au tor skie, w któ rych dok to rant nie był głów ną
oso bą od po wie dzial ną za re da go wa nie tek stu). Nie wąt pli wą
war to ścią sa mą w so bie jest tak że skró ce nie pro ce dur przy
nada wa niu stop ni i ty tu łów, co jest szcze gól nie wi docz ne 
w po stę po wa niach ha bi li ta cyj nych (tu jed nak po wsta ły pew -
ne pro ble my, o któ rych pi szę po ni żej). po zy tyw nie na le ży
tak że ode brać zwięk sze nie wy ma gań w sto sun ku do kan -
dy da tów ubie ga ją cych się o ty tuł pro fe so ra, acz kol wiek wy -
da je się, iż w tym przy pad ku bar dzo róż nie moż na oce nić
wpro wa dzo ne zmia ny w od nie sie niu do po szcze gól nych
dzie dzin na uki.

Ja kie są naj więk sze man ka men ty zno we li zo wa nych prze -
pi sów i pro ble my zwią za ne z ich sto so wa niem? Nie wąt pli -
wie na czo ło wy su wa ją się kło po ty po wsta ją ce w wy ni ku
nie pre cy zyj nych i nie jed no znacz nych sfor mu ło wań, któ re
zna la zły się w usta wie oraz w roz po rzą dze niach do ty czą -
cych nada wa nia stop ni i ty tu łów. Do dat ko wo, za pi sy nie któ -
rych ar ty ku łów usta wy są lo gicz nie sprzecz ne z te kstem
za war tym  al bo w in nych ar ty ku łach, al bo w roz po rzą dze -
niach, a wy ko na nie nie któ rych in nych prze pi sów jest prak -
tycz nie nie moż li we. 

przy kła dem we wnętrz nej nie spój no ści prze pi sów usta wy
mo że być cho ciaż by fakt, że w art. 16 ust. 1 czy ta my: „Do
po stę po wa nia ha bi li ta cyj ne go mo że zo stać do pusz czo na
oso ba, któ ra...” i tu na stę pu je wy mie nie nie wa run ków 
me ry to rycz nych, ja kie mu si speł nić ha bi li tant, po czym 

Stopnie i tytuły naukowe. postulaty de lege ferenda

Prof. dr hab. GrzeGorz WęGrzyn

z art. 18a, któ ry opi su je po stę po wa nie ha bi li ta cyj ne, ja sno
wy ni ka, że je dy ną oce ną osią gnięć kan dy da ta na eta pie
wszczy na nia po stę po wa nia jest for mal na oce na do ku men -
tów zło żo nych przez ha bi li tan ta do cen tral nej Ko mi sji 
ds. stop ni i ty tu łów. Nie ma za tem żad nej moż li wo ści nie -
do pusz cze nia kan dy da ta do po stę po wa nia, na wet je śli je go
osią gnię cia zu peł nie nie speł nia ją wy ma gań me ry to rycz nych
wy mie nio nych w art. 16 ust. 1.

Ja ko przy kład bra ku fi zycz nej moż li wo ści wy peł nie nia
prze pi sów usta wo wych mo że po słu żyć art. 18a ust. 6, któ -
ry mó wi: „cen tral na Ko mi sja w dniu po wo ła nia ko mi sji ha -
bi li ta cyj nej prze ka zu je jej do ku men ty, o któ rych mo wa w ust.
1” (mo wa tu o po wo ły wa nej przez cen tral ną Ko mi sję sied -
mio oso bo wej ko mi sji, ma ją cej oce nić osią gnię cia i ak tyw -
ność na uko wą ha bi li tan ta, oraz o do ku men tach, któ re skła da

nowelizacjaustawyostopniachnaukowychitytulenaukowymorazostopniachitytulewzakresie
sztuki,któraweszławżycie1października2011r.,wprowadziłaszeregzmianwprocedurach
nadawania stopni i tytułów naukowych oraz stopni i tytułów w zakresie sztuki. po kilkunastu
miesiącach obowiązywania znowelizowanych przepisówmożna pokusić się o pewnewnioski
dotyczącefunkcjonowanianowychprocedur.mogęsiępodjąćtakiegozadaniazpunktuwidzenia
zarównoprorektorads.naukiuniwersytetuGdańskiego(któregozakresobowiązkówobejmuje
nadzórnadrozwojemnaukowymuczelni,wtymnadpodnoszeniemkwalifikacjikadrynaukowej),
jakizastępcyprzewodniczącegocentralnejkomisjids.stopniitytułów(którątofunkcjępełniłem
przezostatnią,skróconądodwóchlat,kadencję–czylido31grudnia2012r.).
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kan dy dat do cen tral nej Ko mi sji). Ko mi sja ha bi li ta cyj na,
zgod nie z art. 18a ust. 5 pkt 1, mu si skła dać się z osób 
z róż nych ośrod ków na uko wych, nie ma za tem fi zycz nej
moż li wo ści, aby za gwa ran to wać prze ka za nie do ku men tów,
o któ rych mo wa w usta wie, wszyst kim człon kom tej ko mi -
sji w dniu jej po wo ła nia, na wet je śli uwzględ ni się ewen tu -
al ną dro gę elek tro nicz ną. trze ba w tym miej scu wziąć pod
uwa gę, że zgod nie ze sta tu tem cen tral nej Ko mi sji człon ków
ko mi sji ha bi li ta cyj nej po wo łu ją od po wied nie sek cje cen tral -
nej Ko mi sji, a to ozna cza, że w dniu po sie dze nia sek cji po -
wo ły wa nych zo sta je od kil ku na stu do kil ku dzie się ciu ko mi sji
ha bi li ta cyj nych, przy czym po po wo ła niu do ko mi sji kon -
kret nych osób (co ma miej sce za wsze po dys ku sji w gro -
nie człon ków sek cji i w wy ni ku gło so wa nia) ko niecz ne jest
spraw dze nie da nych per so nal nych oraz ak tu al ne go miej sca
za trud nie nia każ de go z po wo ła nych człon ków ko mi sji ha bi -
li ta cyj nej. co wię cej, do ku men ty, o któ rych mo wa w art.
18a ust. 1 usta wy, nie są w ża den spo sób wy star cza ją ce
do do ko na nia oce ny osią gnięć na uko wych i ak tyw no ści 
na uko wej ha bi li tan ta, gdyż są to tyl ko wnio sek i au to re fe rat.
ani re cen zent, ani ża den in ny czło nek ko mi sji ha bi li ta cyj nej
nie ma więc moż li wo ści do ko na nia ta kiej oce ny, na wet je śli
otrzy mał by do ku men ty w dniu po wo ła nia ko mi sji. w prak -
ty ce cen tral na Ko mi sja prze ka zu je do ku men ty do jed nost ki
prze pro wa dza ją cej po stę po wa nie i do pie ro ta jed nost ka
udo stęp nia człon kom ko mi sji peł ną do ku men ta cję po zwa -
la ją cą na – zgod ną z prze pi sa mi – oce nę osią gnięć i ak tyw -
no ści ha bi li tan ta. w tym świe tle prze pis art. 18a ust. 7
usta wy, mó wią cy, iż re cen zent przy go to wu je re cen zję 
w cza sie nie dłuż szym niż sześć ty go dni od po wo ła nia ko -
mi sji, ozna cza, że ma on w prak ty ce znacz nie mniej cza su
na do ko na nie oce ny. zna ne są przy pad ki, gdy re cen zent
otrzy my wał ma te ria ły do oce ny na kil ka na ście dni (a w eks -
tre mal nym przy pad ku na dwa dni!!!) przed upły wem ter mi -
nu usta wo we go. 

przy kła dów te go ty pu jest znacz nie wię cej. w związ ku 
z tym za pro po no wa łem li stę po stu lo wa nych zmian w usta -
wie oraz w od po wied nich roz po rzą dze niach mi ni stra, któ re
nie zmie nia jąc nic w ogól nych za sa dach nada wa nia stop ni
i ty tu łów, po rząd ko wa ły by pro ce du ry tak, aby by ły one jed -
no znacz nie ro zu mia ne oraz aby mo gły być re ali zo wa ne bez
obaw o fi zycz ną moż li wość wy ko na nia prze pi sów. li sta ta
jest do stęp na w po sta ci wkład ki do te go nu me ru ga ze ty. 

obok pro ble mów na tu ry praw nej w trak cie re ali za cji po -
stę po wań ha bi li ta cyj nych oraz po stę po wań o nada nie ty tu łu
pro fe so ra wy ło ni ły się pro ble my na tu ry me ry to rycz nej. 
w przy pad ku po stę po wań ha bi li ta cyj nych ra da jed nost ki
prze pro wa dza ją cej po stę po wa nie – czy li or gan na da ją cy al -
bo od ma wia ją cy nada nia stop nia na uko we go – nie ma moż -
li wo ści spo tka nia się z ha bi li tan tem, wy słu cha nia je go
wy stą pie nia na uko we go czy prze pro wa dze nia dys ku sji 
na uko wej. z ko lei umie jęt ność pre zen to wa nia wy ni ków wła -
snych ba dań czy przed sta wia nia swo ich pla nów ba daw -
czych, a tak że pro wa dze nia dys ku sji na uko wej, to pod sta wo we

umie jęt no ści, któ rych po win no się wy ma gać od kan dy da ta
na sa mo dziel ne go pra cow ni ka na uko we go. Nic więc dziw -
ne go, że wie le rad jed no stek upraw nio nych do nada wa nia
stop nia dok to ra ha bi li to wa ne go czu je się wy jąt ko wo nie -
zręcz nie, ma jąc gło so wać nad nada niem ta kie go stop nia
oso bie, któ rej na wet nie wi dzia ła i nie mia ła oka zji wy słu -
chać jej po glą dów na uko wych. ro zu mie jąc ideę skró ce nia
trwa nia pro ce du ry nada wa nia stop nia dok to ra ha bi li to wa -
ne go, uwa żam, że do brym roz wią za niem mo gło by być
wpro wa dze nie obo wiąz ku wy gło sze nia przez ha bi li tan ta 
se mi na rium na uko we go na po sie dze niu ra dy jed nost ki przed
pod ję ciem przez nią uchwa ły w spra wie nada nia stop nia. 
z jed nej stro ny nie spo wo do wa ło by to żad ne go wy dłu że nia
pro ce du ry, a z dru giej ra da jed nost ki mia ła by znacz nie peł -
niej szy ob raz syl wet ki na uko wej ha bi li tan ta przed pod ję ciem
de cy zji o nada niu stop nia dok to ra ha bi li to wa ne go.

w przy pad ku po stę po wań o nada nie ty tu łu pro fe so ra kon -
tro wer sje bu dzą nie któ re wy ma ga nia wpro wa dzo ne przez
no we li za cję usta wy. Dla kan dy da tów re pre zen tu ją cych 
ob sza ry na uk ści słych czy przy rod ni czych speł nie nie wa -
run ków ta kich jak kie ro wa nie ze spo ła mi ba daw czy mi re ali -
zu ją cy mi pro jek ty fi nan so wa ne w dro dze kon kur sów
kra jo wych i za gra nicz nych al bo od by cie sta ży na uko wych
i pro wa dze nie prac na uko wych w in sty tu cjach na uko wych,
w tym za gra nicz nych, mo że sta no wić co praw da znacz ne
pod wyż sze nie wy ma gań w sto sun ku do po przed nio obo -
wią zu ją cych prze pi sów, jed nak są to wy ma ga nia moż li we
do speł nie nia przez ak tyw ne na uko wo oso by. Jed nak że wy -
da je się, że speł nie nie tych sa mych wa run ków przez kan -
dy da tów re pre zen tu ją cych przy naj mniej nie któ re dzie dzi ny
na uki w ob sza rach na uk hu ma ni stycz nych czy spo łecz nych
mo że oka zać się wy jąt ko wo trud ne, je śli wręcz nie nie moż -
li we. Dla przy kła du, w wie lu spe cjal no ściach z za kre su na uk
praw nych, eko no micz nych czy hu ma ni stycz nych pro wa dzi
się głów nie ba da nia in dy wi du al ne, trud no jest za tem o do -
świad cze nia w kie ro wa niu ze spo ła mi ba daw czy mi. wa run -
kiem wy jąt ko wo trud nym do speł nie nia dla ję zy ko znaw cy
al bo hi sto ry ka li te ra tu ry pol skiej bę dzie tak że od by cie 
za gra nicz ne go sta żu na uko we go. te go ty pu pro ble my mo -
gą do pro wa dzić do dra stycz ne go zmniej sze nia licz by nada -
wa nych ty tu łów na uko wych w nie któ rych dzie dzi nach,
nie ko niecz nie ze wzglę du na ni ski po ziom ba dań na uko -
wych, ale z po wo du wa run ków for mal nych, w za sa dzie nie -
moż li wych do speł nie nia dla oso by re pre zen tu ją cej ta kie
dzie dzi ny.

Dys ku sja nad zno we li zo wa ny mi prze pi sa mi do ty czą cy mi
pro ce dur nada wa nia stop ni i ty tu łów na uko wych za pew ne
do pie ro się na do bre roz po czy na, w mia rę jak po ja wia ją się
no we do świad cze nia w trak cie re ali za cji no wych pro ce dur.
Nie wąt pli wie dys ku sja ta ka jest bar dzo po trzeb na i po win -
na ona do pro wa dzić do mo dy fi ka cji prze pi sów, tak aby sta -
wa ły się one z jed nej stro ny przej rzy ste i jed no znacz ne, 
a z dru giej umoż li wia ły jak naj lep szy roz wój ka dry na uko -
wej w pol sce.
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Nie ma cha rak te ru tyl ko aneg do tycz ne go sy tu acja, gdy pro -
fe sor pra wa kar ne go swój wy kład roz po czy na od stwier dze -
nia, że „prze stęp stwo i prze stęp czość jest mu bli ska”. Dla
na szej spo łecz no ści aka de mic kiej to praw da nie ja ko oczy -
wi sta. w uni wer sy tec kim pro gra mie stu diów praw ni czych
na uka o prze stęp stwie zaj mu je bo wiem zna czą ce miej sce.
Dla praw ni ka prze stęp stwo jest jed nak przede wszyst kim
„by tem nor ma tyw nym”, „zła ma niem prze pi su”, „wy czer pa -
niem zna mion”. tym cza sem prze stęp stwo jest dzie łem lu -
dzi i zja wi skiem spo łecz nym. wy bit ny pol ski kry mi no log
an drzej ga ber le pi sał: „prze stęp czość to wa rzy szy czło wie -
ko wi nie od łącz nie od cza sów pre hi sto rycz nych do współ -
cze snych. (...) prze stęp stwa są obec ne w co dzien nym ży ciu
spo łe czeństw i róż ny mi dro ga mi wci ska ją się do na szych
do mów.”

Kryminologia – nowy kierunek studiów na naszym wydziale

Prof. UG, dr hab. Wojciech zaleWski
dr stanisłaW cora

w kry mi no lo gii zaj mu je my się prze stęp stwem w kon tek -
ście za cho wań de wia cyj nych (al ko ho lizm, pro sty tu cja, 
nar ko ma nia, bez ro bo cie, eks klu zje spo łecz ne, agre sja, dys -
funk cja pań stwa). ana li zu je się je jed nak nie pod ką tem
prze pi sów pra wa (a w każ dym ra zie nie przede wszyst kim),
lecz od stro ny przy czyn i uwa run ko wań po wsta nia tych za -
cho wań (etio lo gia prze stęp czo ści i de wia cji spo łecz nych),
form i ob ja wów (fe no me no lo gia prze stęp czo ści) oraz me -
tod i na rzę dzi słu żą cych  ich  za po bie ga niu i zwal cza niu
(pro fi lak ty ka, te ra pia i re so cja li za cja ska za nych). stąd kry -
mi no lo gia, choć z prze stęp stwa i prze stęp czo ści czy ni rów -
nież przed miot swo ich ba dań, od po wia da na in ne py ta nia
niż pra wo kar ne. Nie kwe stie zwią za ne z praw ną re gu la cją
prze stęp stwa, za sad od po wie dzial no ści kar nej spraw cy 
czy ka ta lo gu sank cji za po peł nio ny czyn za bro nio ny są tu 

zbrodniafascynuje.wokółzbrodninajłatwiejskupićuwagęiemocjęwidzówisłuchaczy.Ludzie
mediówpowiadają„thebadnewsisgoodnews”–złewiadomościtodobrewiadomości,czyjesz-
czeradykalniej–„jakkrwawizaciekawi”.nazbrodnisięzarabia,czyniącjątematemdniawgaze-
tach czy programach telewizyjnych, o zbrodni pisze się powieści, kręci się o niej filmy. jeśli
przypomnimysobie,oczymtraktująnajważniejszedziełaliteratury,choćby„Hamlet”czy„zbrodnia
ikara”,okażesię,żetematzbrodnizyskałjużdawnokanonizacjętzw.kulturywysokiej.mówiąc
ozbrodni,mówimyoczłowieku,ojegonaturze,„mrocznej”stronie.wagatematuniewymagadal-
szychuzasadnień.zbrodniatoważnytematspołecznyinaukowy.nestorkryminologiiświatowej,
zwłaszczabrytyjskiejipolskiej,profesorsirLeonradzinowiczwswychtekstachzmierzałdowyka-
zania,żenaukaozbrodnitosyntezawszelkichnauk,tometanauka.
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w cen trum uwa gi. Na plan pierw szy wy bi ja się py ta nie, dla -
cze go jed ni lu dzie po peł nia ją prze stęp stwa, a in ni nie? od
cze go to za le ży? czy prze są dza ją cą jest tu struk tu ra psy -
chicz na czło wie ka i je go oso bo wość (i co to zna czy?), 
a mo że ge ny? a mo że czyn ni kiem prze są dza ją cym jest
funk cjo no wa nie każ de go z nas w sys te mie spo łecz nych za -
leż no ści?  czy mo że od po wiedź to do pie ro syn te za wszyst -
kich czyn ni ków? 

gdy chce my się do wie dzieć, ja ka jest w in te re su ją cym
nas miej scu  i cza sie struk tu ra prze stęp czo ści, jej dy na mi ka
i pro gno za kry mi no lo gicz na, wów czas zwró ci my się  z  tym

do   kry mi no lo ga i w je go wie dzy szu kać bę dzie my od po -
wie dzi na to py ta nie. czy ste reo typ  gó ra la,  sko re go „do
wy pit ki i wy bit ki”, znaj du je uza sad nie nie w wyż szym wskaź -
ni ku prze stępstw zwią za nych z agre sją prze ciw ko oso bie na
te re nie przez nich za miesz ka łym, a w mia stach por to wych
do mi nu je prze myt i pa to lo gie zwią za ne z nie rzą dem? czy to
rze czy wi stość, czy jed nak złu dze nie i mit?

py tań te go ty pu moż na po sta wić wie le. stąd kry mi no lo -
gia ja ko na uka em pi rycz na czer pie ob fi cie z wie dzy ta kich
na uk spo łecz nych jak psy cho lo gia, so cjo lo gia, pe da go gi ka,
neu ro bio lo gia czy ge ne ty ka. Jak wi dać, kry mi no lo gia jest
na uką in ter dy scy pli nar ną, sku pia ją cą wie le wąt ków ba daw -
czych. Jest ad re so wa na do wszyst kich, dla któ rych „cie ka -
wość świa ta”, po zna nie czło wie ka i spo łe czeń stwa jest
kwin te sen cją te go, co naj istot niej sze dla hu ma ni stycz ne go
wy kształ ce nia. Jest jed nak na uką ze wszech miar uży tecz -
ną, przy dat ną w wy ko ny wa niu wie lu za wo dów. pro po no wa -
ny pro gram 3-let nich stu diów kry mi no lo gicz nych i stop nia
na wy dzia le pra wa i ad mi ni stra cji uni wer sy te tu gdań skie -
go opar ty jest za tem na naj now szych osią gnię ciach wie lu
na uk. po wo ła ny wy sił kiem dwóch wy dzia łów na sze go uni -
wer sy te tu (wy dzia łu Na uk spo łecz nych oraz wy dzia łu pra -
wa i ad mi ni stra cji przy współ pra cy z pol ską aka de mią
Na uk) sta no wi pre kur sor ski w ska li kra ju kie ru nek stu diów.
trzy la ta stu dio wa nia za pla no wa no w spo sób umoż li wia ją -
cy za po zna nie się z sze ro ką wie dzą o czło wie ku, spo łe czeń -
stwie i pra wie. pro gram stu diów w dwóch pierw szych la tach
kon cen tru je się na przy czy nach pa to lo gii spo łecz nych i jej
prze ja wach, a tak że me to dach wy kry wa nia, za po bie ga nia
i zwal cza nia prze stęp czo ści. Na ro ku trze cim głów nym
przed mio tem stu diów jest wik ty mo lo gia (na uka o ofie rze)
oraz  me to dy re ali za cji spra wie dli wo ści na praw czej i po mo -
cy po krzyw dzo nym. 

za pra sza my wszyst kich do nas – do stu dio wa nia.
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Naukowcy z WPiA UG 
na konferencjach międzynarodowych i krajowych

karolina kleina

Dr To masz Wi dłak na mię dzy na ro do wej 
kon fe ren cji „Do ing Law bey ond the Sta te” 
w Shef field

w dniach 18-19 stycz nia 2013 r. w scho ol of law uni wer -
sy te tu w shef field (wiel ka Bry ta nia) od by ły się warsz ta ty
na uko we, gro ma dzą ce przed sta wi cie li na uki pra wa mię dzy -
na ro do we go, eu ro pej skie go, teo rii i fi lo zo fii pra wa oraz kom -
pa ra ty sty ki praw ni czej. przed mio tem za in te re so wa nia
uczest ni ków te go pro jek tu na uko we go by ła me to do lo gia 
ba dań nad pra wem two rzo nym w prze strze ni po nad -
i mię dzy na ro do wej oraz ko niecz ność zwró ce nia uwa gi na
świa do mość me to do lo gicz ną ba da czy w ra mach tych dys -
cy plin. Dr to masz wi dłak re pre zen to wał wy dział pra wa i ad -
mi ni stra cji ug, bio rąc rów nież udział w dys ku sjach
pa ne lo wych.  

Prof. UG, dr hab. To masz Bą kow ski 
i dr Woj ciech R. Wie wió row ski w In sty tu cie 
Na uk Praw nych PAN 

Dnia 13 grud nia 2012 r. w pa ła cu sta szi ca w war sza wie od -
by ła się do rocz na kon fe ren cja in sty tu tu Na uk praw nych pol -
skiej aka de mii Na uk, Na czel ne go są du ad mi ni stra cyj ne go
oraz rzecz ni ka praw oby wa tel skich. te mat prze wod ni kon -
fe ren cji brzmiał: „Źró dła pra wa ad mi ni stra cyj ne go a ochro -
na praw i wol no ści oby wa tel skich”. w spo tka niu wziął udział
pro dzie kan wpia uni wer sy te tu gdań skie go prof. ug, dr hab.
to masz Bą kow ski, a dr woj ciech r. wie wió row ski wy gło sił

wy kład pt. „Nor my i tzw. for mal ne spe cy fi ka cje ja ko pod -
sta wy de cy zji ad mi ni stra cyj nych w sfe rze no wych tech no -
lo gii in for ma cyj nych”.

Dr Woj ciech R. Wie wió row ski i dr Grze gorz
Wier czyń ski o no wych tech no lo giach 
w za rzą dza niu wie dzą praw ni czą 
w Am ster da mie 

w dniach 17-19 grud nia 2012 r. na uni wer sy te cie w am -
ster da mie od by ła się 25. mię dzy na ro do wa Kon fe ren cja nt.
wie dzy praw ni czej i sys te mów in for ma cyj nych JuriX
2012. w ob ra dach kon fe ren cji uczest ni czy li dr grze gorz
wier czyń ski i dr woj ciech r. wie wió row ski, któ rzy wzię li
rów nież udział w po prze dza ją cych głów ną kon fe ren cję
warsz ta tach „fun da men tal con cepts and the sys te ma ti za -
tion of law” oraz „in tel li gent so lu tions for mo ni to ring, ca se
as ses sment and se rvi ce pro vi sion in the tax do ma in”.

Prof. UG, dr hab. To masz Bą kow ski 
na kon fe ren cji w Try bu na le Kon sty tu cyj nym

Dnia 6 grud nia 2012 r. w sie dzi bie try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go prof. ug, dr hab. to masz Bą kow ski uczest ni czył w zor -
ga ni zo wa nej przez pre ze sa try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
kon fe ren cji „pla no wa nie i za go spo da ro wa nie prze strzen ne
w pol sce. Dia gno za i pro po zy cje zmian”. Na kon fe ren cji
prof. Bą kow ski przed sta wił re fe rat pt. „Dia gno za fak tycz -
nych i praw nych uwa run ko wań zmia ny praw nej re gu la cji
pla no wa nia miej sco we go”.
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wraz z roz po czę ciem no we go ro ku aka de mic kie go
2012/2013 na na szym wy dzia le przy by ło kil ku no wych pra -
cow ni ków, któ rzy mo gą po szczy cić się stop niem na uko -
wym doktora przed nazwiskiem.

w gro nie po wyż szych zna leź li się asy sten ci: ma ja ma cie -
jew ska -sza łas z Ka te dry pra wa cy wil ne go, mi ko łaj tar kow -
ski z Ka te dry hi sto rii pań stwa i pra wa pol skie go.

Dnia 22 paź dzier ni ka 2012 r. od by ła się pu blicz na obro -
na roz pra wy dok tor skiej mgr mai ma cie jew skiej -sza łas 
pt. „zwy kła for ma pi sem na czyn no ści praw nych i rów no -
waż na jej for ma elek tro nicz na. stu dium praw no po rów naw -
cze”. pro mo  to rem pra cy był dr hab. prof. uam to masz
so ko łow ski, jej re cen zen ta mi zaś dr hab. prof. ug Ewa Ba -
giń ska oraz prof. dr hab. piotr mach ni kow ski z uni wer sy te -
tu wro cław skie go. 

Moda na doktorat

karolina WasinieWska

Kil ka na ście dni póź niej, przed Ko mi sją ra dy wy dzia łu
pra wa i ad mi ni stra cji uni wer sy te tu gdań skie go, swą pra cę
dok tor ską nt. wi leń skiej ad wo ka tu ry w la tach 1918-1939
pre zen to wał mgr mi ko łaj tar kow ski. re cen zen ta mi w prze -
wo dzie dok tor skim by li: prof. dr hab. an drzej wrzyszcz 
(uni wer sy tet ma rii cu rie -skło dow skiej) oraz prof. dr hab.
zbi gniew Na wor ski (uni wer sy tet mi ko ła ja Ko per ni ka). 

war to nad mie nić, iż, wbrew krą żą cej (szcze gól nie wśród
stu den tów) opi nii, mło dy mi na ukow ca mi nie kie ru je wy łącz -
nie chęć po zo sta nia pra cow ni ka mi uczel nia ny mi, a przede
wszyst kim po trze ba roz wo ju, pa sje czy ukie run ko wa ne 
za in te re so wa nia (nie wspo mi na jąc o nie do sy cie po na pi sa -
niu pra cy ma gi ster skiej).

gra tu lu je my i dzię ku je my, gdyż wła śnie dzię ki ta kim 
po sta wom uczel nia wciąż ro śnie w si łę!

w grud niu 2012 ro ku mi ni ster Na uki i szkol nic twa wyż sze -
go Bar ba ra Ku dryc ka po wo ła ła prof. zw. dr hab. Jo lan tę gli -
niec ką z Ka te dry pra wa fi nan so we go na człon ka ze spo łu
oce nia ją ce go wnio ski o przy zna nie środ ków fi nan so wych
na dzia łal ność sta tu to wą. 

Na mo cy te go sa me go za rzą dze nia, w stycz niu br., prof.
ug, dr hab. okta wian Na wrot zo stał człon kiem ze spo łu 
do spraw pro wa dze nia Ba dań Na uko wych w Bio me dy cy -
nie, któ re go za da niem jest m.in.: opra co wy wa nie i przed -
kła da nie mi ni stro wi wła ści we mu do spraw na uki wszel kich
ra por tów, a tak że sze ro ko ro zu mia ne wspar cie mi ni stra 
pod czas uzgod nień, kon sul ta cji oraz pro jek to wa nia ustaw 
i ak tów wy ko naw czych.

przy zna nie ta kich wy róż nień to nie tyl ko do dat ko we obo -
wiąz ki, ale głów nie nie kwe stio no wa ny suk ces świad czą cy
o tym, jak wy so ko oce nia na jest wie dza pro fe so rów za si la -
ją cych sze re gi wy dzia łu pra wa i ad mi ni stra cji uni wer sy te tu

Pozauczelniane „nominacje” profesorów wpia ug

karolina WasinieWska

gdań skie go. Ży czy my wy trwa ło ści i dal szych za wo do wych
suk ce sów, któ re nie pod wa żal nie przy czy nia ją i prze kła da -
ją się na po zy cję, ja ką zaj mu je nasz wy dział na are nie kra -
jo wej.

dr Maja Maciejewska-szałas dr Mikołaj tarkowski
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prof. zw. dr hab.
jolanta Gliniecka
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prof. UG, dr hab.
oktawian nawrot
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tylko chwile. ta chwila była naprawdę piękna, przepiękna.
w takich chwilach człowiek cieszy się, że żyje, i że jest
człowiekiem! Doznawszy olśnienia, nagłego wzmocnienia,
przypływu energii, zaprzysiągłem walkę złemu i jego
emanacjom! zaprzysiągłem krucjatę (albo dżihad, bo to
teraz jest w modzie).

Jak się potem dowiedziałem z mądrych ksiąg (a dokładniej
z internetu), nie trzeba wiele, by siać dobro i plony swoich
zasiewów za życia jeszcze zbierać (zbierać pełnymi
garściami, a nawet profesjonalnym sprzętem rolniczym, tyle
go!). choć nie zawsze jest to tak banalne, jakby się mogło
co po niektórym zdawać! co to, to nie.

wypędzenie skromnego demona, zupełnie przeciętnego
przedstawiciela swojego gatunku, nie wybijającego się
niczym szczególnym jest czystą przyjemnością, gdyż przy
małym ryzyku można odnieść sporą korzyść! gorzej, gdy
trafi się demon wyjątkowo złośliwy albo gdy w biednym
ciałku żaka zagnieździ się ich cała chmara (demony to istoty
stadne!), albo gdy ów demon lub ich cała chmara osiądą
niefortunnie w jakimś newralgicznym organie (i pół biedy,
gdy tym organem jest mózg...). mądre księgi (umieszczone
w internecie) znają wiele trudnych przypadków (takie
okultystyczne hard cases). Jak bowiem nazwać sytuację,
w której studencina pod wpływem złego zaczyna mówić
obcymi językami, w szczególności ludów starożytnych? 
a to częsta przypadłość. choć gorzej niż oni mają ci, którzy
(uwaga!) z powodu złego wymiotują różnymi przedmiotami!
to jeszcze nie wszystko. Jakże źle muszą mieć ci, co z tej
samej przyczyny (uwaga! to nie wymysł podmiotu lirycznego,
tylko stwierdzone fakty!) wymiotują  zwierzątkami! i takie
przypadłości się zdarzają! wystarczy poczytać.

Biedni studenci!

o konszachtach studentów z szatanem wiadomo od dawna.
Jest to twierdzenie uzasadnione naukowo. ponadto jest 
to fakt notoryjny, znany powszechnie, nie podlegający
dowodzeniu. wiedzą to pracownicy akademiccy, którym 
z ucieleśnieniem zła przychodzi walczyć dzień w dzień.
wiedzą to administratorzy akademików, którzy są bezradni
w obliczu narastającej potęgi mroku. wiedzą to także...
studenci, którzy masowo zaprzedają duszę, by gnębić,
trapić, zatrważać. czyste zło!

studenci są wszędzie. zło jest więc wszędzie. Jego
ogromne skupisko znajduje się również na wydziale prawa
i administracji uniwersytetu gdańskiego. idąc korytarzem,
trudno od niego stronić. Biega po budynku, skacze po
schodach, zajmuje miejsca przy stolikach w bufecie (nawet
wydłuża kolejkę po kawę, i to tak znacznie, że w przerwie
między zajęciami nie sposób jej zakupić!), artykułuje
nieokrzesane i dzikie odgłosy (niekiedy odpowiada też za
odgłosy nieartykułowane!), nie daje spokoju (tym bardziej
spokoju Świętego) i permanentnie zawraca człowiekowi
głowę (co szczególnie irytuje w czasie konsultacji, tylko 
przewrotnie zwanych studenckimi, czego emanacje złego
nie pojmują), zasypuje skrzynkę mejlową stekiem mejli 
i... ciągle czegoś wymaga, dochodzi, żąda, rości. samo zło!

tak dłużej być nie mogło. wszyscy nieskalani złem (patrz:
pracownicy akademiccy) wołali o pomstę do nieba! wołali 
i wołali, i... pomsta z niebios zstąpiła. pojawiło się światełko,
które rozpostarło mrok. pojawił się płomień, płomyczek
nadziei. wprawdzie stare porzekadło przekonuje, że „nadzieja
matką głupich”, to jednak z nadzieją żyje się przyjemniej, bo
każe wierzyć, że może być inaczej – lepiej. z niebios zstąpił
on. zwą go Egzorcysta. po prostu Egzorcysta.

to było wprawdzie tylko jedno spotkanie. tylko jedno,
jedyne. i jakże krótkie, króciutkie. w życiu piękne są jednak

Studenci zaprzedali duszę diabłu... ale pojawił się on

jakUb szlachetko
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ko mi te wyj ście do udzia łu w pre sti żo wych kon kur sach, 
ta kich jak np. EYe on tax. Dru gim ele men tem są wy jaz dy na
kon fe ren cje, któ rych z ro ku na rok przy by wa. człon ko wie
Ko ła jeż dżą po ca łej pol sce, jed no cze śnie się roz wi ja jąc, ale
i in te gru jąc. w koń cu nie sa mą na uką ży je stu dent. i nie
mam tu na my śli osła wio nych so poc kich im prez, ale i ta ką
for mę roz ryw ki jak za ba wa w la ser tag. z jed nej stro ny po -
waż ni fi nan si ści, z dru giej po tra fią się nie źle ba wić. po za
tym przy go to wu ją ar ty ku ły na uko we, któ rych pu bli ka cja jest
w pla nach na naj bliż szą przy szłość. W naj bliż szym cza sie
pla nu je my wzno wić wy da wa nie Ze szy tów Na uko wych
KNPF. trzy ma my kciu ki.

a in ne pla ny na przy szłość? za cząć wy pa da od warsz ta -
tów gieł do wych wy peł nio nych prak tycz ną na uką in we sto -
wa nia i szko le nia mi opar ty mi o re al ne „sko ki gieł do we” na
ryn ku wa lut. Ko lej nym po my słem jest „aka de mia po dat ko -
wa”, pro jekt, w któ rym bę dą mo gli uczest ni czyć nie tyl ko
człon ko wie Ko ła, ale i stu den ci, dla któ rych pro ble ma ty ka
po dat ków jest fra pu ją ca bądź spra wia pew ne trud no ści. for -
ma wy kła dów i prak tycz nych warsz ta tów na pew no przy czy -
ni się do po pra wy ich zna jo mo ści. w koń cu to wie dza, któ ra
przy da je się na co dzień nie tyl ko praw ni kom. z po dat kiem
od czyn no ści cy wil no praw nych, spad ków i da ro wizn czy
zwy kłym pit-em ma my do czy nie nia na każ dym kro ku.

Pra wo fi nan so we w wy da niu KNPF to przede wszyst kim
prak ty ka dla każ de go. aby uczest ni czyć w spo tka niach Ko -
ła, nie trze ba być je go człon kiem. moż na przyjść tyl ko na
to, któ re do ty czy in te re su ją ce go cię pro ble mu z tej dzie dzi ny
wie dzy. a je śli w nim zo sta niesz? Przyj mu je my wszyst kich
chęt nych z otwar ty mi ra mio na mi. wię cej chy ba nie trze ba
do da wać.

ale ko ła na uko we to nie tyl ko sta rzy wy ja da cze. z każ -
dym ro kiem przy by wa or ga ni za cji, któ re zaj mu ją się co raz
to no wy mi ga łę zia mi i dzie dzi na mi pra wa. aby je utwo rzyć,
na le ży prze być żmud ną pro ce du rę. Krą żą plot ki, że stu den -
ci wpia ma ją tro chę bar dziej utrud nio ne za da nie, gdyż
praw nik uni wer sy tec ki nad zo ru ją cy pro ce du rę re je stra cyj ną
szcze gól nie wni kli wie ba da zgod ność sta tu tu no wych kół 
z na sze go wy dzia łu ze sta tu tem uni wer sy te tu. w koń cu
przy szli praw ni cy po win ni wie dzieć, jak sta tut pi sać. po 
od po wiedź, czy rze czy wi ście jest tak trud no, uda łem się 
do agniesz ki sob czak, se kre ta rza po wsta łe go nie daw no, bo
do pie ro pod ko niec grud nia ubie głe go ro ku, Ko ła Na uko we -
go pra wa hisz pań skie go i la ty no ame ry kań skie go „El pu en -
te” (hiszp. most). Pew ne trud no ści na po ty ka li śmy, ale nie
by ło tak źle – dy plo ma tycz nie uci na te mat, jed no cze śnie za -
pra sza jąc na spo tka nie Ko ła, któ re po noć nie ma ją po rów -
na nia z in ny mi.

w ko lej ne wtor ko we po po łu dnie wy bie ram się do wy zna -
czo nej sa li. Kie dy wcho dzę na ko ry tarz, już z od da li do cho dzą

Stu den ci uczą się od stro ny do stro ny w pod ręcz ni ku i nic
po za tym – w ostat nim cza sie po wyż sze stwier dze nie w róż -
nych for mach sty li stycz nych wy gła sza co raz więk sze gro -
no wy kła dow ców i pra cow ni ków na uko wych więk szo ści,
je śli nie wszyst kich uczel ni w kra ju. opi nie, że stu dent 
to zwy kły rze mieśl nik, ro bot nik na ugo rze da nej dzie dzi ny
wie dzy, nie są czymś zu peł nie ob cym, ale i pew nie nie po -
zba wio nym cał ko wi cie pod staw. w koń cu za sa dę „trzech
z” – za kuć, zdać, za po mnieć – wy my śli ła wła śnie stu denc -
ka gło wa. ale czy tak jest w każ dym przy pad ku? czy aby
na pew no każ dy stu dent to ta ki rey mon tow ski pra cow nik 
fa bry ki, któ ry ro bi tyl ko ty le, ile mu się ka że i nic po nad to?

od po wiedź na te py ta nia na su wa się sa ma – NiE! Nie każ -
dy z nas stu den tów czy ta od stro ny x do stro ny y i na tym
po prze sta je. form dal sze go roz wi ja nia się i zgłę bia nia przed -
mio tu jest na pew no wie le. wśród nich po cze sne miej sce
nie wąt pli wie zaj mu ją ko ła na uko we, któ rych dzia łal ność sta -
no wi nie od łącz ny ele ment uni wer sy tec kie go ko lo ry tu. to 
w nich te bar dziej i te mniej tę gie gło wy stu denc kie roz wi ja -
ją swo je na uko we za in te re so wa nia, od kry wa ją co raz to no -
we za gad nie nia, a cza sem, ni czym za ło ga „san ta ma rii”,
od kry wa ją „no we lą dy” w pra wie.

gdy do sta łem za da nie, aby na pi sać pa rę zdań o ist nie ją -
cym ko le na uko wym, mo ja pierw sza myśl by ła na stę pu ją -
ca: O któ rym, do dia bła, na pi sać? W koń cu jest ich tak wie le.
ale gdy czas do na pi sa nia te go ar ty ku łu skró cił się nie mi ło -
sier nie, zde cy do wa łem się na ko ło, któ re go dzia łal ność 
w ostat nim cza sie na bra ła dość znacz ne go roz gło su, a mia -
no wi cie Ko ło Na uko we pra wa fi nan so we go (da lej KNpf).

z pre ze sem KNpf spo ty kam się w prze rwie ze bra nia za -
rzą du. Nie wie le cza su, ale roz mo wa, sko ro ze spe cja li stą od
fi nan sów, mu si być kon kret na i rze czo wa. tu nie ma miej -
sca na bła host ki. KNpf jest już do brze ugrun to wa nym 
w aka de mic kiej rze czy wi sto ści Ko łem, ist nie je już bo wiem
od sied miu lat. pręż na współ pra ca z Ka te drą pra wa fi nan -
so we go przy no si efek ty i sta je się zna kiem roz po znaw czym
organizacji. Ak tyw na dzia łal ność w Ko le przy no si stu den -
tom wy mier ne pro fi ty na za ję ciach z te go przed mio tu – pod -
kre śla ma rek soł tys, pre zes KNpf – ale o szcze gó łach nie
pi sze my, aby nie był to je dy ny po wód, dla któ re go dzia łal -
no ścią te go Ko ła się za in te re su je cie. Jak ona wy glą da? 
Ko ło sku pia się na czte rech aspek tach moż li wo ści roz wo ju
i po głę bia nia wie dzy. po pierw sze – sta łe spo tka nia, od by -
wa ją ce się co dwa ty go dnie, na któ rych oma wia ne są kon -
kret ne za gad nie nia do ty czą ce ma te rii pra wa fi nan so we go.
Cza sa mi oglą da my ja kiś film, któ ry te ma ty ką na wią zu je 
do pra wa fi nan so we go, a póź niej o nim roz ma wia my, roz -
trzą sa my po ru sza ne w nim kwe stie – mó wi pre zes. co cie -
ka we, to nie tyl ko fil my stric te do ku men tal ne, ale tak że
fa bu lar ne, jak np. „wall stre et”. te spo tka nia sta no wią zna -

Organizacje żaków w działaniu

arkadiUsz zyGMUnt
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hisz pań sko ję zycz nych. Jed nym z za dań Ko ła jest rów nież
pro mo cja kul tu ry hisz pań skiej i la ty no ame ry kań skiej. Tak że
nie ogra ni cza my się tyl ko do pra wa – sły szę. człon ko wie
spo ty ka ją się po za wy dzia łem na róż nych im pre zach po -
świę co nych kul tu rze hisz pań sko ję zycz nej, m.in. w club de
Espa ñol (Klu bie hisz pań skim).

cho ciaż Ko ło jest mło dziut kie, to roz po czy na dzia łal ność
moc nym ude rze niem. z po cząt kiem no we go se me stru wy -
star tu je z se rią wy kła dów i warsz ta tów „wstęp do pra wa
hisz pań skie go i la ty no ame ry kań skie go” przy bli ża ją cych nie
tyl ko pra wo, ale i kul tu rę tych że kra jów, na maj pla no wa na
jest zaś mię dzy na ro do wa kon fe ren cja, któ rej ro bo czy ty tuł
brzmi „pol ska – ame ry ka Ła ciń ska. zde rze nie dwóch kul -
tur praw nych”, pod czas któ rej dys ku sje od by wać się bę dą
w kil ku pa ne lach. moc no ści ska my kciu ki za po wo dze nie 
i z du żym za in te re so wa niem bę dzie my ob ser wo wać je go
dal sze lo sy.

tak moż na by pi sać i pi sać bez koń ca o każ dym ko le 
z osob na. ani pa pie ru, ani cier pli wo ści to bie, Dro gi czy tel -
ni ku, by nie wy star czy ło, tak że na tym dziś po prze sta nie my.

mnie roz ba wio ne gło sy. po pra wiam w kie sze ni roz mów ki
pol sko -hisz pań skie, uśmiech re dak tor ski nu mer 4 i skok 
na głę bo ką wo dę... a mo że le piej pla żę? w pierw szej chwi li
mnie za mu ro wa ło. wszę dzie kró lu je to wa rzy ska at mos fe ra,
prze peł nio na kli ma ta mi la ty no ame ry kań ski mi. po sto łach
tur la ją się doj rze wa ją ce w słoń cu co sta Bra va cy tru sy, 
a z ja kie goś lap to pa le ci roz kosz nie żwa we, iście se wil skie
fla men co. roz mo wy to czą się w dwóch ję zy kach – pol skim
i hisz pań skim. Jak szyb ko do cie kam, ten dru gi wy ko rzy sty -
wa ny jest w roz mo wach ze stu den ta mi prze by wa ją cy mi 
na Era smu sie. Nie trze ba mó wić po hisz pań sku, aby zo stać
na szym człon kiem. Ję zyk nie ma zna cze nia. Do brze, jak się
mó wi w tym ję zy ku, bo to uła twia pew ne spra wy, ale nie 
ma żad ne go wpły wu na udział w pra cach ko ła – po cie sza
pre zes.

„El pu en te” z za ło że nia ma być ko łem in ter dy scy pli nar -
nym. Nie ma sku piać się na jed nej ga łę zi pra wa, ale swo im
ob sza rem za in te re so wań po kry wać ca ły je go sys tem. Je -
dy ne kry te rium ogra ni cza ją ce za in te re so wa nia to przy na leż -
ność do kul tu ro we go i geo gra ficz ne go krę gu państw

stu diu jąc, chce my, by ścież ka na szej przy szłej ka rie ry nie
za le ża ła od  re gu la cji, któ re po zwo lą nam na wy ko ny wa nie
okre ślo ne go za wo du lub też ta ką moż li wość ogra ni czą, ale
od na sze go za an ga żo wa nia, wie dzy, prak ty ki. o tym, że rze -
czy wi stość nie za wsze wy glą da tak, jak by śmy so bie te go
ży czy li, prze ko nu ją się co ro ku oso by z pół noc nych re gio -
nów pol ski, któ re swo ją przy szłość wią żą z wy ko ny wa niem
za wo dów pro ku ra to ra lub sę dzie go. 

moż li wość kształ ce nia w kie run ku wy ko ny wa nia tych za -
wo dów da je je dy nie Kra jo wa szko ła są dow nic twa i pro ku -
ra tu ry w Kra ko wie. ab sol went wyż szej uczel ni z gdań ska,
czy też na przy kład z Bia łe go sto ku, znaj du je się w sy tu acji
o wie le bar dziej skom pli ko wa nej ani że li je go ró wie śnik 
z cen tral nej czy po łu dnio wej pol ski. mo że już mieć ro dzi nę,
mo że mieć kre dy ty, mo że wresz cie nie mieć w pla nach co -
mie sięcz nych po dró ży na dru gi ko niec kra ju w ce lu sta wie -
nia się  na ko lej nym zjeź dzie w Kssip. w ta kiej sy tu acji ma
obec nie dwa wyj ścia: al bo zre zy gnu je z ka rie ry w wy ma -
rzo nym za wo dzie, al bo kosz tem wy rze czeń zde cy du je się
na re gu lar ne wi zy ty w Kra ko wie.

in ne go roz wią za nia po sta no wi li po szu kać stu den ci na sze -
go wy dzia łu:  an drzej Brze ziń ski, piotr ger ma now ski, ra fał
głuszcz oraz Da mian Niedź wiedz ki. w mar cu ubie głe go ro -
ku pod ję li oni ini cja ty wę, któ rej ce lem jest zwró ce nie uwa gi

Zwiększenie dostępu do aplikacji sędziowskiej 
i prokuratorskiej

śro do wi ska praw ni cze go na po trze bę zmian w funk cjo no -
wa niu Kssip oraz utwo rze nie jej za miej sco we go ośrod ka 
w gdań sku. pod pe ty cją  pod pi sa ło się po nad 1000 osób –
na uczy cie li aka de mic kich, stu den tów, sa mo rzą dow ców oraz
miesz kań ców gdań ska. W po ło wie mar ca br. po sta ra my się
oso bi ście prze ka zać pe ty cję Mi ni stro wi Spra wie dli wo ści 
Ja ro sła wo wi Go wi no wi oraz Mi ni stro wi Fi nan sów Jac ko wi
Ro stow skie mu – mó wi ra fał głuszcz, stu dent wpia. – Uwa -
ża my, że je że li wnio sek zy ska po par cie rzą dzą cych, wpro -
wa dze nie w ży cie pro po zy cji, któ re zo sta ły w nim za war te,
mo gło by się za koń czyć na prze strze ni 2-3 lat. Na tę chwi lę
ist nie ją bar dzo du że szan se na po wo dze nie ini cja ty wy – 
do da je.

war to za zna czyć, że wnio sek stu den tów zy skał rów nież
po par cie kie row nic twa są du ape la cyj ne go w gdań sku.
zgod nie ze sta no wi skiem ro ma na Ko wal kow skie go, rzecz -
ni ka pra so we go są du ape la cyj ne go w gdań sku, kie row nic -
two sa po dzie la oba wy stu den tów od no śnie ogra ni cza nia
do stę pu do kształ ce nia w kra kow skiej szko le dla apli kan tów
z pół noc nej pol ski, a tak że de kla ru je go to wość udzie le nia
da le ko idą cej po mo cy w or ga ni za cji ośrod ka za miej sco we -
go Kssip w gdań sku.

za ja kiś czas przyj dzie więc zo ba czyć, w ja ki spo sób 
za koń czy ły się sta ra nia stu den tów. Ży czy my po wo dze nia! 

rafał GajeWski
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sa mi lu dzie jak my, tak sa mo wy kar mie -
ni, ma ją cy do stęp do tych sa mych in for -
ma cji, pro wa dzą biz nes efek tyw niej od
nas. Eu ro pa dła wi się nie tyl ko tym, że
ma my tu wie le in nych państw czy wa -
lut, ale też wła śnie nad mia rem re gu la cji.

A gdy by do szło do kon flik tu 
przed się bior czo ści i śro do wi ska
na tu ral ne go, co po win no mieć
pierw szeń stwo?

zdro wy roz są dek. po słu żę się tu przy -
kła dem. ma my w pol sce dys ku sję
mię dzy spe cja li sta mi o usta wie o od -
na wial nych źró dłach ener gii. zgod nie 
z jej pro jek tem, kto wy pro du ku je w swym
sio le czy dom ku ener gię od na wial ną –

z mły na czy wia tra ka – ma pra wo ją od sprze dać. Je że li za -
spo koi swo je po trze by, po pro stu po zby wa się z zy skiem nad -
wyż ki. co za pro po no wa li praw ni cy, jak usły sze li o ta kiej
moż li wo ści? chcą opo dat ko wać tę reszt kę, my ślą o przy zna -
wa niu kon ce sji czy po zwo leń na ten ma newr. pro szę zo ba -
czyć, jak się w pol sce wy le wa dziec ko z ką pie lą. w hisz pa nii
wpro wa dzo no to bez więk szych pro ble mów.

Nam, Po la kom, bra ku je zdro we go roz sąd ku?

my ślę, że tak. Ży je my na sty ku dwóch in nych sys te mów: wiel -
kiej nie po ukła da nej car skiej ro sji i upo rząd ko wa nych Nie miec.
to się od bi ja na na szym spo so bie my śle nia. sa mi bo wiem nie
wie my, do ja kiej kul tu ry, cy wi li za cji na le ży my. 

Na ko niec py ta nie bar dziej oso bi ste: czy zwią za nie
swo je go ży cia z pra wem to do bry wy bór? 

och, zna ko mi ty, mu szę po wie dzieć! za wsze coś się dzie je,
cią gle jest cie ka wie! co dzien nie spo ty ka się no wych lu dzi –
mam tu na my śli też stu den tów, z któ rych każ dy ma in ny te -
mat pra cy ma gi ster skiej. tak że wia do mo ści ze świa ta śle dzi
się z in nej, praw ni czej per spek ty wy, jak cho ciaż by te raz zma -
ga nia o gaz łup ko wy, je śli się mo gę po słu żyć mo ją dzie dzi ną.
Ży cie praw ni ka jest dy na micz ne. 

Czym jest pra wo z per spek ty wy 
Pa ni Pro fe sor?

pra wo jest ze spo łem norm or ga ni zu ją -
cych ży cie spo łecz ne, za bez pie cza ją -
cych prze strze ga nie re guł mo ral nych,
śro do wi sko wych.

A czy dzie dzi na na uko wa, któ rą
Pa ni Pro fe sor upra wia, wpły wa 
ja koś na poj mo wa nie pra wa?

mo ja spe cja li za cja, już od dwu dzie stu
pię ciu lat, od mo men tu kie dy do pra wa
go spo dar cze go wtar gnę ły nor my śro do -
wi sko we, to go spo dar cze pra wo śro do -
wi ska. w pew nym mo men cie oka za ło
się po pro stu, że śro do wi sko na tu ral ne
jest ści śle po łą czo ne z prze pi sa mi re gu lu ją cy mi pro wa dze nie
dzia łal no ści go spo dar czej. po ja wi ły się nor my chro nią ce kli -
mat, stan da ry zu ją ce wy do by wa nie su row ców itd. z mo jej per -
spek ty wy pra wo wy zna cza więc przede wszyst kim pe wien ład
w ko rzy sta niu z za so bów śro do wi sko wych. pra wo na kre śla
też gra ni ce pro wa dze nia dzia łal no ści go spo dar czej. co cie ka -
we, na gle oka zu je się, że są one wy zna czo ne nie tyl ko przez
usta wo daw cę, ale wła śnie przez śro do wi sko.

Moż na po wie dzieć, że to bar dzo praw no na tu ra li stycz ny
po gląd na pra wo.

[śmiech] my ślę, że tak! 

Wra ca jąc do pier wot nej dzie dzi ny za in te re so wań Pa ni
Pro fe sor – tj. pra wa go spo dar cze go pu blicz ne go – 
czy kry zys go spo dar czy, z któ rym zma ga się świat, 
nie jest tro chę kry zy sem pra wa?

oczy wi ście, że jest to kry zys pra wa. a ści ślej: kry zys nad mia -
ru norm praw nych, szcze gó ło wych re gu la cji. Do po zwo leń, 
ze zwo leń, li cen cji, kon ce sji i pro mes do szła stan da ry za cja 
i cer ty fi ka cja. Dzia łal ność go spo dar cza jest prze re gu lo wa na.
Jest gor se tem, przez któ ry tra ci my, gu bi my in no wa cyj ność 
i ludz ką ini cja ty wę. stąd też w sta nach zjed no czo nych ta cy

zprof. zw. dr hab. Janiną
Ciechanowicz-McLean

rozmawiał Tomasz Sokołów

wywiadz prof.zw.dr HaB.
janiną ciecHanowicz-mcLean
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każ dy or ga nizm za wie ra w nie mal każ dej swo jej ko mór ce ma te riał ge ne tycz ny (naj czę ściej w po sta ci dna,
a tyl ko w przy pad ku nie któ rych wi ru sów – rna), de cy du ją cy o je go ce chach i funk cjo no wa niu. ca łość in -
for ma cji ge ne tycz nej da nej ko mór ki lub da ne go or ga ni zmu na zy wa my ge no mem. Ge ne tycz nie mo dy fi ko -
wa ne or ga ni zmy (GMo) to ta kie or ga ni zmy, któ rych ma te riał ge ne tycz ny zo stał zmie nio ny, w sto sun ku do
pier wot nie wy stę pu ją ce go, me to da mi la bo ra to ryj ny mi, głów nie in ży nie rii ge ne tycz nej. for mal nie rzecz
bio rąc, za GMo po win ni śmy uzna wać każ dy or ga nizm, w któ rym do ko na no ja kiej kol wiek zmia ny ge ne -
tycz nej w la bo ra to rium. jed nak że naj czę ściej mó wiąc o GMo, ma my na my śli or ga ni zmy, w któ rych do -
ko na no zmia ny ge ne tycz nej po le ga ją cej na prze nie sie niu jed ne go z ge nów da ne go or ga ni zmu do ge no mu
in ne go or ga ni zmu. 

roz pa tru jąc pro blem bez pie czeń stwa sto so wa nia GMo (czę sto dys ku to wa ny i wzbu dza ją cy wie le
emo cji), na le ży brać pod uwa gę kil ka waż nych fak tów. 

Po pierw sze, wszyst kie do tej po ry stwo rzo ne GMo za wie ra ją bądź ge ny wła sne, ale nie co zmo dy -
fi ko wa ne (w ogrom nej więk szo ści unie czyn nio ne), bądź ge ny po cho dzą ce z in nych or ga ni zmów. 
na sza wie dza nie jest jesz cze bo wiem tak do głęb na, aby po zwa la ła na stwo rze nie cał ko wi cie sztucz -
ne go, nie zna ne go wcze śniej ge nu, któ ry był by w peł ni funk cjo nal ny.

Po dru gie, mó wiąc o ro śli nach upraw nych bądź zwie rzę tach ho dow la nych, mu si my zda wać so -
bie spra wę, że obec nie nie ho du je się żad nych or ga ni zmów, któ re nie by ły by ge ne tycz nie zmie -
nio ne w sto sun ku do or ga ni zmów wy stę pu ją cych w sta nie na tu ral nym. Wszyst kie od mia ny ro ślin
upraw nych i zwie rząt ho dow la nych za wie ra ją bar dzo wie le zmian w swo ich ge no mach. zmia ny 
te są wy ni kiem al bo se lek cjo no wa nia mu tan tów (czy li or ga ni zmów, u któ rych na stą pi ła trwa ła
zmia na ge ne tycz na – czy li mu ta cja) o spe cy ficz nych, ko rzyst nych z punk tu wi dze nia czło wie ka
ce chach, al bo krzy żo wa nia ze so bą w sztucz nych wa run kach la bo ra to ryj nych or ga ni zmów nie -
krzy żu ją cych się w wa run kach na tu ral nych, al bo uży wa nia związ ków po wo du ją cych mu ta cje
(tzw. sub stan cji mu ta gen nych), a na stęp nie wy bie ra nia do ho dow li tyl ko tych ro ślin lub zwie -
rząt, któ re ce chu ją się ocze ki wa ny mi ce cha mi. W związ ku z po wyż szym obec nie każ da upra -
wia na przez czło wie ka ro śli na i każ de ho do wa ne zwie rzę jest ge ne tycz nie zmo dy fi ko wa ne 
w po rów na niu do swo ich przod ków ży ją cych w wa run kach na tu ral nych, tyl ko że mo dy fi ka cje
te nie zo sta ły wpro wa dzo ne dro gą in ży nie rii ge ne tycz nej. co wię cej, mi mo iż wie my o ist -
nie niu tych zmian, w ogrom nej więk szo ści przy pad ków nie wia do mo ani ja kie go ty pu, ani
ile zmian wy stę pu je w ge no mach upra wia nych ro ślin i ho do wa nych zwie rząt. cza sem zna -
my tyl ko głów ne zmia ny, nie wie dząc nic o po zo sta łych. róż ni się to od GMo, w przy pad -
ku któ rych ma my pre cy zyj ne in for ma cje o każ dej wpro wa dzo nej zmia nie ge ne tycz nej.

Po trze cie, na le ży zda wać so bie spra wę, że o ile dys ku to wa nie o bez pie czeń stwie ho -
dow li czy spo ży wa nia pro duk tów z kon kret ne go or ga ni zmu jest uza sad nio ne, to mó wie -
nie ogól nie o „bez pie czeń stwie GMo” jest po zba wio nych ja kich kol wiek pod staw
lo gicz nych. to tak jak by śmy dys ku to wa li, czy je dze nie pro duk tów po cho dzą cych z la -
su jest bez piecz ne, czy nie, i ocze ki wa li jed no znacz nej od po wie dzi. Mo gli by śmy wte -
dy dojść do wnio sku, że „nie”, bo prze cież co ro ku wy stę pu ją śmier tel ne za tru cia
grzy ba mi, al bo że „tak”, bo jed nak wie le osób je ta kie pro duk ty bez żad nych ne ga -
tyw nych kon se kwen cji. ani jed na, ani dru ga od po wiedź nie by ła by za tem po praw na,
ze wzglę du na ogrom ną róż no rod ność or ga ni zmów wy stę pu ją cych w le sie i spe cy -
fi kę każ de go z nich. Po dob nie jest w przy pad ku GMo – nie ma żad nych pod staw 
do te go, aby twier dzić, że spo ży wa nie pro duk tów po cho dzą cych z GMo – ja ko ta -
kich – jest szko dli we dla zdro wia. je śli chcie li by śmy przy jąć ta kie twier dze nie, to
mu sie li by śmy je roz sze rzyć na wszyst kie pro duk ty po cho dzą ce od wszel kich obec -
nie upra wia nych od mian ro ślin i ho do wa nych zwie rząt, bo prze cież one wszyst -
kie są ge ne tycz nie zmo dy fi ko wa nie, a róż ni ca w sto sun ku do GMo po le ga je dy nie
na me to dzie mo dy fi ka cji, a nie na efek tach. na to miast spo ży wa nie tych pro duk -
tów przez wie le po ko leń lu dzi nie wy ka za ło wy stę po wa nia nie ko rzyst nych efek -
tów. na le ży na to miast dys ku to wać nad bez pie czeń stwem kon kret nych
or ga ni zmów i ewen tu al nych pro duk tów z nich po cho dzą cych. obec nie bo wiem
moż li we jest pod wzglę dem tech nicz nym skon stru owa nie ta kich or ga ni zmów,
któ re bę dą pro du ko wać na przy kład tok sy ny ko do wa ne obec nie w in nych or -
ga ni zmach – że by po dać tyl ko dra stycz ny przy kład. z tych zresz tą wzglę dów
obec nie każ da od mia na GMo, za nim zo sta nie do pusz czo na do sto so wa nia,
mu si przejść bar dzo szcze gó ło we ba da nia i bar dzo re stryk cyj ne te sty. 
na wia sem mó wiąc, ta kich ba dań ani te stów nie mu szą prze cho dzić no we
od mia ny, kon stru owa ne tra dy cyj ny mi me to da mi, któ re prze cież tak że po -
le ga ją na mo dy fi ka cjach ge ne tycz nych.

GMO
naj wię cej kon tro wer sji wśród kon su men tów 
i praw ni ków wzbu dza żyw ność ge ne tycz nie mo -
dy fi ko wa na – GMo. jej prze ciw ni cy stra szą, 
że jest to np. tru skaw ka z wszcze pio nym ge nem
ry by. zwo len ni cy pod kre śla ją, że po mo gła by ona
zli kwi do wać głód na świe cie.

or ga ni zmy ge ne tycz nie zmo dy fi ko wa ne (GMo –
Ge ne ti cal ly Mo di fied or ga ni sms) to or ga ni zmy in -
ne niż or ga nizm czło wie ka, w któ rych ma te riał ge ne -
tycz ny zo stał zmie nio ny w spo sób nie za cho dzą cy 
w wa run kach na tu ral nych wsku tek krzy żo wa nia lub na -
tu ral nej re kom bi na cji ge nów. na to miast przez pro dukt
GMo ro zu mie się każ dy wy rób za wie ra ją cy w ca ło ści
lub cho ciaż by w czę ści frag men ty czy kom bi na cję
GMo, któ ry jest wpro wa dzo ny do ob ro tu po za wa run ka -
mi la bo ra to ryj ny mi. za sa dy uży cia i uwal nia nia GMo oraz
wpro wa dza nia do ob ro tu, wy wo zu za gra ni cę i tran zy tu
pro duk tów GMo re gu lu je usta wa z 22 czerw ca 2001 r.
o or ga ni zmach ge ne tycz nie zmo dy fi ko wa nych. 

oba wy kon su men tów przed „no wą” żyw no ścią zwa ną
żyw no ścią trans ge nicz ną wzro sły po mo dy fi ka cji ge ne -
tycz nej pasz dla zwie rząt i jej efek tu w po sta ci cho ro by
bse, czy li tzw. cho ro by wście kłych krów, oraz skan da lu
diok sy no we go z 1999 r. w bel gii. Pra wo wpro wa dza obo -
wią zek spe cjal ne go ozna ko wa nia te go ty pu pro duk tów.
Pierw szym kra jem, któ ry praw nie ure gu lo wał ten obo wią zek,
by ła ka na da (1994 r.). 

naj czę ściej mo dy fi ko wa ny mi ge ne tycz nie ro śli na mi są: 
so ja i ku ku ry dza. swe go cza su Gre en pe ace ujaw nił do ku men -
ty kor po ra cji Monsanto pod ha słem „ku ku ry dza szko dzi
szczu rom”, w któ rych przed sta wio no ne ga tyw ny wpływ ku ku ry -
dzy Mon 863 na or ga ni zmy szczu rów. Po za tym mo dy fi ko wa ne
ge ne tycz nie są rów nież: rze pak, ba weł na, ziem nia ki, ryż, psze -
ni ca, jabł ka, tru skaw ki, bu ra ki cu kro we itp. Pra wo po win no wy -
raź nie wska zy wać po ziom sub stan cji GMo za war tej w pro duk tach
„no wej” żyw no ści. W przy pad ku pra wa żyw no ścio we go wska za na
jest bar dzo szcze gó ło wa re gu la cja skład ni ków pro duk tów żyw no -
ścio wych. zmia na lub nie uwzględ nie nie cho ciaż by jed ne go skład -
ni ka mo że wy wo łać ne ga tyw ne skut ki u kon su men ta. Prze pi sy 
te two rzą praw ne gwa ran cje ja ko ści żyw no ści i ży wie nia. jest ich du -
żo i są one bar dzo szcze gó ło we. Uwa żam, że ist nie je ko niecz ność ta -
kiej wła śnie ka zu istycz nej re gu la cji, po nie waż sto so wa nie jej za pew nia
nam bez pie czeń stwo żyw no ścio we oraz wpły wa na ja kość na sze go
zdro wia i ży cia. dzie je się tak w prze ci wień stwie do licz nych po stu la -
tów, ja kie są for mu ło wa ne pod ad re sem ca łe go pol skie go usta wo daw -
stwa, aby by ło one mniej szcze gó ło we, a bar dziej ra mo we.

W Pol sce wpro wa dzo no za kaz sto so wa nia na sion GMo. rol nik nie po -
sa dzi tej wio sny ge ne tycz nie zmo dy fi ko wa nych 225 od mian ku ku ry dzy
Mon 810 i jed nej od mia ny ziem nia ka am flo ra, gdyż jest to za ka za ne na
mo cy dwóch roz po rzą dzeń uchwa lo nych przez ra dę Mi ni strów. Przy ję to
je w dro dze wy jąt ku. za kaz ten nie mógł być wpro wa dzo ny w dro dze usta -
wy, po nie waż za bra nia ją te go prze pi sy Unii eu ro pej skiej. za ka zu nie ma
więc w no wej usta wie o na sien nic twie, któ ra we szła w ży cie 28 stycz nia
2013 r. W usta wie znaj du je się de le ga cja po zwa la ją ca wy dać roz po rzą dza -
nia za ka zu ją ce sto so wa nia nie któ rych na sion. Prze ciw ni cy GMo uwa ża ją, 
że to nie wy star czy, sko ro ob rót ni mi nie jest za bro nio ny. rze czy wi ście, raz
uwol nio ne do śro do wi ska GMo za po cząt ku ją pro ce sy, któ rych nie da się już
od wró cić. Pol ska wol na od GMo?

nie, to już nie moż li we.

Prof. dr hab. GrzeGorz węGrzyn Prof. dr hab. Janina
CieChanowiCz-MCLean

wiosna2013
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Michał reszke

mimooczywistychróżnic,jakiedzieląkierunkistu-
diówdostępnychnanaszymwydziale,niemożna
powiedzieć,żebywybórjednegoznichoznaczałza-
mknięciewszystkichścieżekkarierydostępnychdla
pozostałychabsolwentów.zarównomłodziadepci
administracji, jak iprawasąniewątpliwiedobrymi
kandydataminastanowiskaworganachadministra-
cjipaństwowejisamorządowej.jesttojednakfakt
powszechnieznany.wiedząmniejpowszechnąna-
tomiastjestmożliwośćodbyciadedykowanej„apli-
kacji” w tym kierunku. możliwość taką zapewnia
krajowaszkołaadministracjipublicznej.
jejgłównymzadaniemjestprzygotowaniewyso-

kowykwalifikowanychkadrurzędnikówsłużbypu-
blicznej.oznaczatomożliwośćrozpoczęciaprzez
absolwentówksapkarieryodjednegozwyższych
stanowiskworganachpublicznych.zaletytejścież-
kizawodowejprzemawiająsamezasiebie:urlopy,
regulowanegodzinypracy,przewidywalnaścieżka
kariery,znacznapewnośćzatrudnienia,dobrewyna-
grodzenie. dodatkowym atutem jest takżemożli-
wośćwywieraniarzeczywistegowpływunajakość
isprawnośćdziałaniaadministracjiwpolsce.

wymagania stawiane zainteresowanym nie po-
winnysprawićproblemówabsolwentomwydziałów
prawaiadministracji.składająsięnaniem.in.:ukoń-
czeniestudiówmagisterskich,wiekponiżej32lat,
niekaralność (listawymogówdostępnana:http://
www.ksap.gov.pl/ksap/content/view/86/49/).
pomyślneprzejścieprocesurekrutacyjnegoipod-

jęcienaukiuprawniasłuchaczydopobieraniasty-
pendium,którewzupełnościpowinnowystarczyćna
pokrycie kosztówutrzymaniawwarszawie, gdzie
znajdujesięszkoła.jesttoswegorodzajupaństwo-
wainwestycjawprzyszłość,dokonywanawwierze,
iżabsolwenciksappodejmązatrudnieniewadmi-
nistracjiiwykorzystajątamzdobytąwiedzę.wiąże
się to jednak z obowiązkiem zwrotu otrzymanych
świadczeńwprzypadkuodmowypracyworganach
administracjiprzezokres5latpoukończeniukształ-
ceniabądźprzerwanianauki.
krótki okres, w jakim zdobywa się niezbędne

umiejętności(półtoraroku),zapewnioneśrodkiutrzy-
manianaczasnaukiorazpewnośćzatrudnieniapo
jejukończeniumogątylkozachęcaćdozaintereso-
waniasięofertąksap.jesttociekawaścieżkakarie-
rydlakażdegoabsolwentanaszegowydziału.nie
zapominajmyjednak,iżpracanawysokichstanowi-
skachwadministracjiwiążesięnietylkozwymogiem
posiadaniawystarczającychumiejętności,aletakże
indywidualnymnastawieniemniezbędnymdoapoli-
tycznegoirzeczowegowykonywaniaobowiązków.

Szkoła dla prawników
iadministratywistów

Bądźmy niewolnikami prawa, abyśmy
mogli być wolni.

Cyceron



drogowskazykariery

zewszystkichstroniźródełspływajądonasinformacjena
tematkryzysugospodarczego.rzeczywiściejegooznaki

dostrzecmożnajużoddawna,akońcawciążniewidać–nie-
malcodziennieupadajązarównomałeiśrednieprzedsiębior-
stwa,jakrównieżidużekoncerny.niepewnośćzawitaławsercach
społeczeństwnadłużej.corazwięcejprzedsiębiorcówreduku-
jeliczbęzatrudnionych,poważnigraczeiinwestorzywycofują
zpolskifabrykiizamykająprowadzonefilie.ztegowzględu
corazczęściejabsolwencistudiówwyższychwiążąswojąprzy-
szłąścieżkęzawodowązkarierąwadministracjipublicznej.co
ichprzyciąga?Bezpiecznaprzystań,większapewnośćstałego
zatrudnienia,niezmiennewarunkipracyipłacyorazmożliwość
dalszegodokształcaniasię,aprzeztoiawanswedlezgóry
określonejścieżki.jednymztakich„bezpiecznychportów”dla
młodegoprawnikajestprofesjalegislatora.
abyuzyskaćtenprestiżowytytuł,tj.prawnikauczestniczące-

gowprojektowaniuaktównormatywnychprzezorganupraw-
nionydowydaniawiążącegoaktu,wymaganejestukończenie
odpowiedniejaplikacji.dojejodbyciakierowanisąpracownicy
jednostekorganizacyjnychadministracjiwyznaczeniprzezdy-
rektorageneralnegourzędu,w którymsą zatrudnieni.czas
trwaniaaplikacji,wporównaniuzinnymiaplikacjamikorpora-
cyjnymi,jestdośćkrótka–trwa10miesięcy.podobniejakinne,
dobrzeznaneaplikacje,obejmujeuczestnictwowwykładach,
konwersatoriachizajęciachpraktycznych.nazajęciachsłucha-
czepoznająźródłaprawawpolsce,metodykępracylegislacyj-
nej,proceduręprawodawczą,wybraneproblemylegislacyjne
podstawowychdyscyplinprawa,standardytworzeniaprawa
wpaństwieprawnym,prawouniieuropejskiejiharmonizację
prawapolskiegozprawemuniieuropejskiej,orzecznictwotry-
bunałukonstytucyjnegoiorzecznictwosądowe,językprawny
ijęzykprawniczy,etykęzawodulegislatora.częśćpraktyczna
polegawszczególnościnaćwiczeniuopracowywaniaprojek-
tówaktówprawnych,projektówzałożeńprojektówustawczy
stanowiskprawno-legislacyjnychdoprojektówaktówprawnych.
przyszłylegislatormabowiemposiąśćpraktycznąwiedzękon-
struowaniaaktówprawnych,takabybyłyonespójnezistnieją-
cym systemem prawnym i odpowiadały zasadom techniki
prawodawczej.aplikacjęwieńczyegzaminskładającysięzczę-
ścipisemnejiustnej.
równieżosoby,któreniesązatrudnionenastałeworganach

administracjipublicznej,mogąuzyskaćkwalifikacjelegislacyj-
ne.ofertęedukacyjnąwtymzakresie,wformiestudiówpody-
plomowych,przygotowałuniwersytetGdański.jesttorównież
korzystniejszapropozycjaztegopowodu,żenabórnastudia
podyplomowemacharakterotwartywprzeciwieństwiedoapli-
kacjilegislacyjnej.

wszystkimzainteresowanymwyżejopisanymzawodempo-
lecamzapoznaniesięznastępującymlinkiem:
http://www.rcl.gov.pl

Wymarzony 
zawód – legislator?

[ 15 ]
Marta ŻaMojda

Wolność jest przede
wszystkim prawem 
do nierówności.
Równość jest przede
wszystkim zamachem
na wolność.

Mikołaj Bierdiajew
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rzeczpospolita,awarszawskaszkołaGłówna,zało-
żonawmiejscezlikwidowanegoprzezrosjanuniwer-
sytetu,liczyłasobiejakieśtrzylata...
ajednakprzedstupięćdziesięciulaty–wrokuwy-

buchu powstania styczniowego – studenci polscy
istnieli.
mieli ze swoimi współczesnymi odpowiednikami

wielewspólnego–podobniejakoniuważali,żewży-
ciustudenckimnadnaukągórują inne, istotniejsze
zajęciaicele.edwardHeinrich,studentteologiiieko-
nomii politycznej w dalekim, estońskim dorpacie,
wswoichLuź nych kart kach ze wspo mnień uni wer sy -
tec kich poświęcałrozdziałytakimtematomjak:Kre -
dyt stu denc ki w Do rpa cie, Wy ciecz ki, Po je dyn ki,
Wy sta wy rol ni cze,Ciot ka Fall i jej ja dło daj nia,Ochot ni -
cza straż ognio wa,anawet–coznamiennedlazobra-
zowaniapilnościstudentów–Ko le dzy zmar li w Do rpa cie,
leczanijednegorozdziału,pozatymoimmatrykula-
cji,atakżepoświęconymnakreśleniusylwetekkilku
profesorów,niepoświęciłnauce.
zresztą osoba autora znakomicie poświadcza

autentyzmprzedstawianegowewspomnieniachsys-
temuwartości–jegomośćtenstudiowałnadorpac-
kiej uczelni przez 49 semestrów, po czym przed
jubileuszowym50semestremprzeniósłsięnateolo-

jeślibyktośpowiedziałmi,żeistniejewży-
ciu piękniejszy okres niż te 6 lat studiów
ztrzemaniekończącymisięmiesiącamiwa-
kacji(nieliczącostatniegotygodniaprzed
terminem poprawkowym), z gościnnością
akademików i„ygreka”,zdyskusjamibez
końcaiszlifemmonciaka,zgwaremwykła-
dów,tłumemstudentówistudentekwysia-
dającychzskm-kinaprzymorzu,słowem–
zuczelnianącodziennością,towzoremka-
zika„naranyBoga–krzyknę–szajbusiekła-
miesz!”.
tylkoczykłamałby?
oczywiście,żetak,gdybymówiłdomnie

lubinnegobeztroskiegodarmozjada,który
studiaprzehulałnasopockiejplażyidlaktó-
regopojęcia„ustrójsądownictwawkróle-
stwiepolskimpopowstaniustyczniowym”
czy„wypowiedzeniezmieniające”oznacza-
łyconajwyżejzarwanąnoc.
Lecz gdyby spytał polskiego studenta

sprzed150lat?
Byćmożeciężkobyłobyspotkaćkogoś

takiegowczasach,kiedyodbezmałasie-
demdziesięciu lat nie istniała suwerenna

Michał bUrtoWy, Piotr Pacynkofo
t. 
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Dość sięgnąć,
abywziąć!
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gię.wsumiespędziłwdorpaciejakostudentprawie
30lat!
a jednak nie tylko pod znakiem swawoli płynęły

polakomwdorpaciesześćdziesiątelataXiXwieku.
pełnygorączkiczasrosnącegooporuwobeccesar-
skiej administracji burzył krew w żyłach młodym
szlachcicom w dorpacie. tam tworzyli oni niejako
wminiaturzepanoramępostawwobecrosji.
edwardHeinrichpisał:„wdorpaciemiędzystuden-

tami,podobniejakwkraju,byłydwiepartie:czerwo-
naibiała,czylipartiaruchuiumiarkowana.pierwsi
twierdzili,żedośćsięgnąć,abywziąć,czegowszyscy
pragnęli;mówili,żerosjaniejestwmożnościnaca-
łejprzestrzeni zaboruwystawićstu tysięcywojska,
którezarzucimyczapkami(…).drudzybylizdania,
że należy skorzystać z reform, przeprowadzonych
przezwielopolskiego(…).sądzili,żetrzebaterefor-
mywyzyskać,wniczymzresztąniekrępującsięna
dalsząmetę”.
odmiennośćpostaw,naturalnamiędzyludźmiinie-

zbędnamiędzypolakami,nieniweczyła jednego–
dyskutowanoookupancie,któryzniewoliłojczyznę.
studenci,wobcymkrajuiwwarunkachuniwersytec-
kiegożycia,nadstawialiuchanawieścizojczyzny,
nieustannie też przypominali sobie – z gorliwym
wsparciemrosyjskiegogubernatoraipodległychmu

służb – że wykonywanie polskich pieśni
itworzeniepolskichorganizacjijestczynem
nielegalnym.
Gdywstyczniu1863r.–stopięćdziesiątlat

temu–wkrólestwiepolskimwybuchłopo-
wstanie,polacystudiującywdorpacieodsta-
wilikufleichwycilizaszable.wedługAl bu mu
Po lo no rum,zawierającegonazwiskawiększo-
ścistudentówpolskichnadorpackiejAl ma
Ma ter,wlatach1861–1865uczyłosięwmie-
ście nad embachem 34 polaków. udoku-
mentowanyjestudziałwpowstaniu31znich.
oichlosachczytamy:„stanisławsylwe-

strowicz – powstańczy naczelnik cywilny
powiatugrodzieńskiego,zaudziałwpowsta-
niuskazanynakaręśmiercizamienionąna
8latciężkichrobótnasyberii”,„LubomirGa-
don–powstańczynaczelnikmiastakowna,
wyemigrował”, „Ludwik pieńkowski – po-
wstańczynaczelnikpowiatubielskiegoibrze-
skiego, zesłany na syberię, w więzieniu
poznał żonę, ich synek zmarł na syberii”,
„antonisankiewicz–prawosławny,zastrze-
lonypodczasprzeprawianiasięzoddziałem
przezrzekępobitwie”...
Beztrosko,prawda?
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aGata szreter

rodzajów pizzy. ceny są naprawdę niskie, dla
przykładu:talerzzupykosztujerównowartośćpol-
skich85gr,drugiedanieod5do7zł,pizzaod
6do9.conajciekawszejakonapójmożnazamó-
wićpiwo.nietylkobezalkoholowe.
zaposiłkipłacisięspecjalnąkartąelektronicz-

ną,którąwcześniejładujesięgotówkąnaokre-
ślonąkwotę.tąsamąkartąpłacisięrównieżza
drukikseronauniwersytecie.pieniądzeładujesię
wspecjalnychwpłatomatach rozmieszczonych
wróżnychbudynkachuniwersyteckich.dotych-
żewpłatomatówwpłacasięrównieżpieniądzeza
akademik.
dodatkowonauniwersyteciedziałają pokoje

komputerowe,doktórychstudencimającałyczas
dostęp,awrektoracie,czyli„upoważnegoma-
saryka”(budynekzostałtaknazwanyprzezstu-
dentówzewzględunastojącyprzednimduży
pomnikmasarykazbardzopoważną,wręczgroź-
nąminą),pokójkomputerowydziała24godziny
każdegodniatygodnia,nawetwświęta.
zajęciadlaerasmusówodbywająsięwdość

małych grupach, ćwiczenia polegają przede
wszystkimnadyskusjiomateriale,którykilkadni
przedzajęciaminauczycielwysyławszystkimstu-
dentom.zaliczeniawprzeważającejwiększości
opierająsięnaegzaminiepisemnymorazsamo-
dzielnieprzygotowanejpracysemestralnej.pod-
czas zajęć miałam również okazję odwiedzić
czeski sądkonstytucyjny oraznajwyższy sąd
administracyjny(wczechachwszystkie„najważ-
niejszesądy”mająsiedzibęwBrnie,jaknammó-
wiono, ze względu na to, że tutejszy wydział
prawajestnajlepszywcałychczechach).
nauczelniodbywasięrównieżwieleinteresu-

jącychspotkańikonferencji.miałammożliwość
uczestniczeniawspotkaniuzmadeleinealbright,
w debacie kongresmenów amerykańskich tuż
przedwyboramiprezydenckimiwusaorazwnie-
samowicie ciekawej konferencji „cyberspace
2012”poświęconejprawucyberprzestrzeniiin-

dostaraniasięowyjazdnaerasmusana-
mówiłamnieprzyjaciółka.samaskładała
papierywięczachęciłamnie,żebymzro-

biłatosamo.nadwyboremuczelniniezastana-
wiałam się zbyt długo. wiedziałam, że chcę
jechaćnauniwersytet,gdziewykładowymbędzie
językangielski.pozatymmogłamjechaćtylkona
półroku,bomiałtobyćmójiXsemestr,więczo-
stałymidowyborudwauniwersytetywBelgiiipo
jednymwsłoweniiiczechach.
Belgię odrzuciłam natychmiast. uniwersytety

miałysztywnyprogramobowiązkowychzajęć,nie
możnabyłosamemuwybraćprzedmiotów,naja-
kiechcesięuczęszczać,pozatymznamtrochę
tenkraj,achciałampojechaćwmiejsce,którebę-
dziedlamniezupełnienowe.
chwilęzastanawiałamsięnadsłowenią,aleod-

rzuciłamtenpomysł,gdyżczeskiuniwersytetma-
saryka1 miał do wyboru około 40 niesłychanie
ciekawychprzedmiotów.pozatymstwierdziłam,
żeniemampojęcia,jakmiałabymsiędosłowe-
niidostać.
nauniwersyteciebardzoprężniedziałainterna-

tionalstudent'sclub,któryorganizujeimprezyin-
tegracyjne dla studentów erasmusa, ciekawe
wycieczkiizajęciasportowe.dodatkoworytuałem
poniedziałkowych wieczorów stał się dla mnie
klubfilmowy,naktórymwyświetlanesączeskiefil-
myzangielskiminapisami.natomiastcośrodę
odbywająsięprezentacjekrajów.każdywciągu
15minutprzedstawiaswójkraj,copołączonejest
zdegustacjątradycyjnegojedzenia.podkoniec
semestrutwórcynajlepszychprezentacjiotrzymu-
jąnagrody.
szybkoodkryłamnajwiększązaletęuniwersyte-

tu:stołówki.funkcjonująonenaprawiewszyst-
kichwydziałach,acenyporównywalnesądotych
wpolskichbarachmlecznych.dodatkowojedze-
niejestbardzoróżnorodne:codzienniedowybo-
rusądwiezupyiokoło14dańobiadowych,ana
jednym z wydziałów oferują nawet kilkanaście

Pod czujnym okiem
„poważnegomasaryka”

tomášGarriguemasaryk(1850–1937)–pierwszyprezydentczechosłowacji,profesorfilozofii,orędownikrównoupraw-
nieniakobiet,wczechachjestdarzonyogromnymszacunkiem,prawdopodobniekażdewiększemiastomajedną
zgłównychuliclubplacównazwanąjegoimieniemiobowiązkowopomnikmasarykagdzieśwważnymmiejscu(wpra-
dzestoiprzygłównymwejściunaHradczany).

1
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przyzwyczaić na przykład to tego, że jak ktoś
mnie„pozywa”,topowinnamsięucieszyćipo-
dziękować,botoznaczy,żemniegdzieśzapra-
sza.cowięcej,czasemużywaniepolskiegomoże
doprowadzićnietylkodobłędnegozrozumienia
przekazu,alenawetdoobrazyrozmówcy(niektó-
repolskie,używanecodzienniesłowapoczesku
sąbardzoobraźliwe,inaodwrót).
podczaspobytuwBrnieudałomisięteżzoba-

czyćdużo ciekawychmiejsc.miasto położone
jest wprost idealnie do zwiedzania: jest blisko
dopragi,wiednia,BratysławyczyBudapesztu.
poznałamteżwieluludzizpraktyczniekażdego
miejscanaświecie,cojestniesłychaniewzboga-
cającymprzeżyciem.spowodowałoto,żewmo-
ich oczach wiele stereotypów runęło, ale też,
niestety, wiele okazało się w 100 procentach
prawdziwych.
okazałosięteż,żewyjazddonowegomiejsca,

wktórymnieznasięnikogo,wcaleniejeststrasz-
nyijeślispotkasięmiłychludzi,możebyćfanta-
stycznyminiezapomnianymprzeżyciem.teraz,
kiedymójerasmusowywyjazdniestetydobiega
końca,wiemjuż,żebędębardzotęsknić,zarów-
nozamiastem,jakizakrajem,aleprzedewszyst-
kim za wspaniałymi ludźmi, których miałam
okazjętupoznać,iktórzyniesłychaniewzbogacili
mojeżycie.

nymaspektomżyciazwiązanymzsieciąinterne-
tową.
wmieściekwitnieoczywiścieżyciestudenckie

(nicdziwnego,Brnomaponad400000stałych
mieszkańców,podczasrokuakademickiegolicz-
batazwiększasięo100000studentów),takwięc
właściwie każdegodnia odbywa się jakaś stu-
denckaimprezaczywydarzeniekulturalneskiero-
wanedostudentów.
mieszkającwBrnie odwrześnia,miałam też

okazjęprzeżyćkilkaniecodziennychwydarzeń,
jaknaprzykładprohibicjęzpowodutrującegoal-
koholu,którydostałsiędosprzedaży,czyburzę
medialnąponietypowym„zamachu”naczeskie-
goprezydenta.ciekawymdoświadczeniembyło
teżsłyszeć,coopolscemówisięwmediachin-
negokraju,awczechachonaszymkrajumówi
sięsporoibardzoróżnie.
tenwyjazdpodszkoliłteżmojeumiejętnościję-

zykowe,mówiłamwzasadziewewszystkichjęzy-
kachobcych,jakieznam,aczeskiegonauczyłam
sięwstopniupozwalającymnaswobodnąkomu-
nikacjęcodzienną.wbrewpozoromczeskiwcale
niejesttakiłatwyijegopodobieństwodopolskie-
go często bardziej przeszkadza, niż pomaga
wnauce.niewszystkiesłowabrzmiątaksamolub
podobnie,aniektóresłowapolskiemająpocze-
skukompletnieinneznaczenie.ciężkobyłomisię
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PaUlina Glejt

tymidzierównieżkulturowe,sąwdużejmierze
wypadkowąróżnychzdarzeń.
w 2004 roku podczas kampanii wyborczej

przed wyborami do parlamentu hiszpańskiego
kwestiaudziałuHiszpaniiwmisjistabilizacyjnej
wirakubyłapunktemzapalnympomiędzyHisz-
pańskąpartiąsocjalistyczną (Par ti do So cia li sta
Ob re ro Espa ñol –psoe)apartiąLudową(Par ti -
do Po pu lar –pp).psoejakozwolennikwycofa-
niawojskzirakucieszyłasiędużympoparciem
społeczeństwa,jednaknietakdużymjakówcze-
śnierządzącapp.
jedenastegomarca2004rokualkaidadoko-

nała zamachu terrorystycznego w madrycie,
wktórymzginęłoprawie200osób,aniespełna
2000zostałorannych.pomimozaistniałejtragedii
3dnipóźniejHiszpanieudalisiędopunktówwy-
borczych, by zadecydować o dalszych losach
kraju.szokpotragediiprzyczyniłsiędozwycię-
stwaHiszpańskiejpartiisocjalistycznejpodwo-
dząjoseLuisarodriguezazapatero.wtrakcie
rządówpsoewycofanowojskahiszpańskiezira-
ku,zalegalizowanomałżeństwahomoseksualne
iprzyznanoimprawoadopcji,atakżezliberalizo-
wano kwestię aborcji (w przypadku zagroże-

niażyciamatkiciążęmożnaprze-
rwaćdo22tygodnia!).wraz
ze zmianami politycznymi
zmieniła się la ma ne ra del
ser (sposóbżycia)młodych
Hiszpanów,wkrótce mia-
łazmienićsięrównieżko-
niunkturagospodarcza.

chaospoczątkuXXwiekunieominąłHiszpanii
przedrewolucyjnymizmianami.kiedyw1936ro-
kufrancostałsięjefedelestado,założeniemby-
łowprowadzenieładuiporządkuwpogrążonej
wrecesjiHiszpanii.zarównometody,jakiformy
sprawowaniarządówfrancopodzieńdzisiejszy
budząkontrowersje.niezaprzeczalnymjestjed-
nak,żetodyktatororazjegometodywolnorynko-
we,atakżeumiarkowanyliberalizmekonomiczny,
przyczyniłysiędouznawaniaHiszpaniizaeuro-
pejskąpotęgęgospodarcząlatpięćdziesiątych
ubiegłegowieku.francooparł„śródziemnomor-
skąkrainędobrobytu”nakatolicko-konserwatyw-
nychfundamentach,czegowyrazembyłomiędzy
innymi wzmocnienie roli kościoła w państwie.
przywróconowpływykleruwadministracjiprowin-
cjonalnej,wyłączonoduchownychspodjurysdyk-
cji państwowej i oddano pod kontrolę 88%
szkolnictwa.niespełna40latrządówzapewniło
Hiszpaniistabilizacjęprzyjednoczesnymzagwa-
rantowaniu dynamiki rozwoju gospodarczego.
pośmiercidyktatorakróljuancarlosrozpoczął
budowępaństwawpełnidemokratycznego.oczy-
wistymjest,żekrólHiszpaniipełnigłównierolęre-
prezentacyjną,awrzeczy-
wistościkierunekdziałań
wyznaczany jest przez
demokratyczny parla-
ment.niemożnapomi-
nąćprzytym,żezmiany
polityczne,acoza

Życie jakwmadrycie

kiedyw1947rokufranciscopaulinoHermenegildoteódulofrancoyBahamondesalgadopardo,
znanyjakofrancoBahamonde,proklamował„katolicką,społeczną,tradycyjnąireprezentacyjną”
monarchię,niktniespodziewałsię,że60latpóźniejHiszpaniastaniesięjednymznajbardziej
liberalnych i tolerancyjnychpaństwna świecie. państwempogrążonymwgłębokim kryzysie
ekonomicznym,gospodarczymispołecznym.
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madrytu–Pu er ta del Sol –trzebamiećoczydo-
okołagłowy.Gwarizamieszanietonajlepszewa-
runki„dopracy”dlawszechobecnych la dro nes
(złodziei).kradnąwszystko–portfele,komórki,
zegarki,plecaki,torebki,klucze,dokumenty.są
doskonale zorganizowani, a złapanie ichprzez
policjęgraniczyzcudem.
wmieściejesttyluzłodziei,cohandlarzynarko-

tykami.madrytprzepełnionyjestzapachemha-
szyszuimarihuany.palisięnaulicach,placach,
wbarach,parkach.paradoksalnie,pomimokry-
zysuekonomicznego,popytnaśrodkiodurzają-
cegwałtowniewzrasta.jeżeliktośpytaoto,czy
chceciecho co la te,niemanamyśliczekolady,ale
to,czywyrażaciechęćnazakup„działki”haszy-
szu.Hiszpaniajestnajwiększymtargiemdlahan-
dlarzynarkotykówweuropie.towarprzemycasię
przede wszystkim z afryki północnej, ameryki
południoweji Środkowej,anastępnierozprowadza
siępocałejeuropie.wartozauważyć,żeażjedna
czwartaprzemycanychdro gas jestkonsumowa-
nawHiszpanii!!wzrost konsumpcji wynika ze
stosunkowoliberalnychprzepisóworazzespo-
łecznegoprzyzwolenia.Co di go Pe nal dzieliśrod-
kiodurzającena„miękkie”i„twarde”.wprawie
hiszpańskimmamydoczynieniazdepenalizacją
pewnych form posiadania środków zarówno
„miękkich”,jaki„twardych”.karalnejestbowiem
tylkotakieposiadanie,któremanaceluuprawia-
nie, wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu lub
innedziałaniapromujące,ułatwiającelubumożli-
wiającekonsumpcjęsubstancjitrujących,odurza-
jącychipsychotropowych.wpraktyceudowod-
nienietakiegozamiarujestniezwykleutrudnione.
jednymsłowem–„trochę”można.wrezultacie
dorośli „popalający”stająsięcorazmłodszymi
heroinistami,aośrodkileczącenarkomanówpę-
kająwszwach.
jakajestwięcnaprawdęwspółczesnaHiszpa-

nia?Hay de to do (wszystkiegopotrochu).sąta-
cy,którzynarzekająnabrakpracyiperspektyw,
alenieobniżąswoichwymagańiczekająnaofer-
tęmarzeń.najczęściejżyjązzasiłkualbosąna
utrzymaniurodziców.krzycząwpierwszychsze-
regachMo vi men to M -15,poczymudająsięnako-
lacjędorestauracjiikończąnocrano,zamykając
drzwidyskoteki.sąteżtacy,dlaktórychkryzysjest
życiowątragedią.przyczynądepresji iniemocy.
wsferzeichmarzeńpozostajepomocpaństwa
wwychowaniudzieci,zdobyciumieszkania,stabi-
lizacjizatrudnienia.jednojestpewne:„życiejak
wmadrycie”nabrałonowegoznaczenia.

upodobaniemieszkańcówpółwyspuiberyjskie-
go dorozrywkowegostylużyciaodzawszebyło
ich cechą narodową, rozpoznawalną na całym
świecie.zamiłowaniedo la vi da di ver ti da najlepiej
widocznejestwnajwiększychmiastachHiszpa-
nii,zwłaszczawstolicy.
zperspektywyturystymadryt,jakoepicentrum

rozrywki,jestdoskonałymmiejscemdospędze-
niawakacji.nakażdymkrokuspotykamypełne
ludzibary tapas,wktórychpróczdoskonałych
przekąsekmożemywypićniezawszeniskopro-
centową sangrię. Bez wątpienia zachwyci nas
wyjątkowa architektura miasta oraz otwartość
iprzyjaznośćtubylców.przeżyjemyniezapomnia-
nąimprezęwjednymzsetekmadryckichklubów.
wrócimyzwalizkąwrażeńiubrańznanychmarek
kupionych na re ba jas (wyprzedaży) w cenach,
ojakichwpolscemoglibyśmypomarzyć.pozo-
stanienamwpamięcifie sta,luz,relaks,czylito,
czymnapierwszyrzutokawydajesiębyćHisz-
pania.zperspektywyturysty– to do bien (wszyst-
kookej),zperspektywyHiszpana...fa tal.
BoHiszpaniatonietylkosłońceirozrywka,ale

teżcodziennezmaganiesięzproblemamigospo-
darczymi,ekonomicznymiispołecznymi.według
aktualnychstatystykbezrobociewtymkrajuwy-
nosi ponad 25%. szacuje się, żew 2013 roku
wzrośnienawetdo27%!!!kryzysnajbardziejdo-
tykaludzimłodych,poniżej24rokużycia.wtym
przedzialewiekowymcodrugiHiszpanjestbez-
robotny. dezaprobata dla kilkuletnich działań
rząduwyrażanajestwprotestach,cyklicznieod-
bywającychsięnaulicachgłównychmiast(np.
Mo vi mien to 15-M).wraz z bezrobociemwśród
Hiszpanów odnowił się problem emigrantów.
wedługdanychudostępnianychprzez instituto
nacional de estadistica w styczniu 2012 roku
obcokrajowcy stanowili 12,1% populacji kraju.
rachunekjestprosty:skoroniemapracydlanas,
todlaczegomabyćdlaemigrantów?takiemyśle-
niedoprowadzadolicznychkonfliktówmiędzykul-
turowych, które nie rozwiązują problemów,
ajedyniepodgrzewająitaknapiętąatmosferę.
wysokiebezrobocieibrakperspektywnapo-

prawę sytuacji przyczyniają się do wzrostu
przestępczości.przechodzącgłównymplacem

Madryt

fot. pauliNa
glEJt
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Statystyka
jącychsięobszarówżyciaspołecz-
nego.wciągudwudziestuostatnich
lat przeszło gwałtowne ilościowe
oraz instytucjonalne przemiany”.
Brzmipięknie,alena ileprawdzi-
wie?cooznaczatenrozwójdyna-
miczny?cóżsiękryjepodenigma-
tycznymsformułowaniem:„ilościo-
weorazinstytucjonalneprzemiany”
(itojeszczegwałtowne!).

tamżeczytamy: „obecniewpol-
scefunkcjonuje470uczelni,zcze-
go132touczelniepubliczne,a338
touczelnieniepubliczne”,przyczym
zobaczmyzestawienie.kilkada-
nych:rokakademicki1992/1993–
tylko 18 szkół wyższych niepu-
blicznych;dajmyrok2000/2001–
195 szkół wyższych niepublicz-
nych; iwkońcunastępujący rok
2010/2011–jestichjuż338!tojest
skalainstytucjonalnychprzemian?
czytamywięcdalej:„wostatnich

dwóch dziesięcioleciach, kiedy
liczbastudentówwpolscewzrosła
z 403 tys. w roku akademickim
1990/1991 do 1.930 tys. w roku
akademickim2007/2008–copo-
wszechnie uważa się za jedno
z osiągnięć polskich przemian
ustrojowych (...)”. to jest skala
przemian ilościowych jak rozu-
miem?
szkoda,żeniktoprzemianach

jakościowych pamiętać nie ła-
skaw...botaksięjakośskłada,że
„gwałtowneilościoweorazinstytu-
cjonalneprzemiany”niekorespon-
dujązprzemianamiocharakterze
jakościowymi, przynajmniej nie
wpozytywnejkorelacji.

W
niejestzłośliwość,toniejestza-
wziętość, a tymbardziej nie jest
touporczywenękanie.tojestpo
prostuprzysługa,zwyczajnaludz-
kaprzysługa.Bogdybliźniwbie-
dzie,togrzechembyłobyrękinie
wyciągnąć!Bogdybliźniwpotrze-
bie,grzechembyłoby stronićod
udzielenia pomocy! a grzeszyć,
wiadomo,złarzeczigodnapotę-
pienia.trzebapomóc,dobrąradą.
Żartobliwość tonu nie może

przysłonić treści, którawprzeci-
wieństwie do niego samegoma
charakterpoważny,wpełnipoważ-
ny. Byćmoże forma nie w pełni

koresponduje z zawartością, ale
cóżrobić...gdyręceopadają,gdy
serceżalściska,jaksięobserwuje
otaczającąrzeczywistość...oświa-
towąrzeczywistość,ipróbyzmiany
tej rzeczywistości przez rządzą-
cych,przezadministrację.
tyle tytułem wyjaśnienia kon-

wencji.terazprzejdźmydorzeczy.
dokonkretu.

możemysobiepogratulować,mo-
żemy być szczęśliwi. dobitnie
świadczyotymkomunikatznajdu-
jącysięnastroniemnisw:„szkol-
nictwowyższewpolsceto jeden
znajbardziejdynamicznierozwija-

jaki reżim polityczny, 
taki wynik statystyczny...



Cała nadzieja w tym, 
że prócz prawa dżungli
istnieje chyba i jej
bezprawie.

Stanisław Jerzy Lec
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terminzakończeniarekrutacji
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