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Redakcja „Polityki Globalnej” 
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ul. Tymona Terleckiego 2, 37-700 Przemyśl 
tel. 16-676-01-69; fax: 16-676-01-65 wew.36 

mail: stosunki@pwsw.pl; www.ism.pwsw.pl 

Osoby lub instytucje (np. szkoły) zainteresowane współpracą z czasopismem „Polityka Globalna” 
prosimy o kontakt z Redakcją.  

Wszystkie artykuły, z wyłączeniem działu poświęconego bieŜącej działalności Instytutu Stosun-
ków Międzynarodowych zamieszczone w czasopiśmie „Polityka Globalna” odzwierciedlają wy-
łącznie pogląd autora i nie stanowią stanowiska w danej materii Instytutu Stosunków Międzyna-
rodowych Państwowej WyŜszej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.  

Redaktor naczelny jest odpowiedzialny za przygotowanie, selekcję i dobór artykułów, opracowanie 
redakcyjne (techniczne) oraz skład poszczególnych numerów czasopisma.  

Rada naukowa czuwa nad  profesjonalizmem oraz słuŜy wsparciem merytorycznym redaktora 
naczelnego i autorów artykułów.  

Wszelkie teksty niezamówione nie będą zwracane ich autorom. Redakcja zastrzega sobie prawo 
dokonywania skrótów, nadawania śródtytułów i tytułów w nadesłanych artykułach.  

Artykuły mogą być napisane w języku innym, aniŜeli polski, z zastrzeŜeniem uzyskania zgody 
Redaktora Naczelnego czasopisma.  

Osoby przysyłające teksty do Redakcji wyraŜają zgodę na ich ewentualną publikację w czasopi-
śmie „Polityka Globalna” wraz z podaniem imienia oraz nazwiska, a takŜe nazwy instytucji, z 
której aktualnie pochodzi.  

Autorzy mogą pisemnie wystąpić o nie zamieszczanie w/w danych i zastąpienie ich pseudonimem 
lub innym znakiem rozpoznawczym, który będzie znany jedynie jemu oraz Redakcji.  

Redaktor naczelny:  

dr Paweł Trefler 
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1. Słowo wstępne Redaktora naczelnego – dr Pawła Treflera  

2. Słowo wstępne Dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych – dr Grzegorza Zająca  

3. Dramat na Haiti  

4. Problemy Haiti  

5. Mam 9 lat a ręku karabin… 

6. Klimatyczne rozwaŜania 

7. Wokół koncepcji strategicznej NATO – lepsza nowa czy stara? 

8. System szkolnictwa w Ghanie 

9. Problemy gospodarcze Stanów Zjednoczonych 

10. Rosjanie dla Rosji czy Rosja dla Rosjan? 

11. Przyczyny i perspektywy interwencji NATO w Afganistanie 

12. Koniec pomarańczowe rewolucji? 

13. Importowane prawo jazdy z Ukrainy 

14. PodróŜe nie tylko „palcem po mapie” 

15. KrzyŜówka 

 

Szanowni Państwo, 

 

Z radością oddajemy do Państwa rąk pierwszy numer czasopisma „Polityka Globalna”, które powstało z 

inicjatywy członków Koła Młodych Dyplomatów Państwowej WyŜszej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Prze-

myślu. Autorami wszystkich tekstów są studenci Instytutu Stosunków Międzynarodowych naszej uczelni, a 

takŜe zaprzyjaźnieni z nami uczniowie I LO im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu. 

 

Ideą tego czasopisma jest popularyzacja zagadnień z zakresu szeroko pojętych stosunków międzynarodowych 

wśród młodzieŜy szkolnej i akademickiej. Stwarzamy takŜe moŜliwość nabycia pierwszych doświadczeń dzien-

nikarskich. Chcemy, by „Polityka Globalna” stała się forum wymiany poglądów na temat dynamicznych 

zmian współczesnego świata. 

 

Tematyka tego numeru koncentruje się zatem wokół najbardziej aktualnych wydarzeń z całego świata. Autorzy 

artykułów zanalizowali sytuację na Haiti po ostatnim tragicznym trzęsieniu ziemi. Poza tym, podsumowany 

został szczyt klimatyczny w Kopenhadze i wybory prezydenckie na Ukrainie. Bardzo ciekawe są teksty doty-

czące prac nad najnowszą koncepcją strategiczną NATO oraz przyszłością misji stabilizacyjnej, którą ta or-

ganizacja prowadzi w Afganistanie. Oprócz tego czytelnik moŜe się zapoznać  

z najwaŜniejszymi problemami, z którymi borykają się obecnie Stany Zjednoczone  

i Federacja Rosyjska. 

 

śyczę ciekawej lektury i jednocześnie zachęcam do współpracy przy tworzeniu kolejnych numerów wszystkich 

pasjonatów stosunków międzynarodowych. 

 

dr Paweł Trefler (red. naczelny) 



 4 

******* 

Dramat na Haiti 
 
Haiti to państwo karaibskie, które od wschodu graniczy z Dominikaną. 16 stycznia 2010 r. nawiedziło je trzęsie-
nie ziemi o sile 7 lub 7,3 stopni w skali Richtera. To były najsilniejsze od 200 lat wstrząsy w tym regionie. 
 
Tragedia na Haiti pochłonęła 200 tys. ofiar. WciąŜ potrzebna jest kaŜda pomoc, bo brakuje dosłownie wszyst-
kiego, a przede wszystkim lekarstw i Ŝywności. Sytuację na Haiti moŜna porównać tylko ze skutkami, jakie 
moŜe wywołać zrzucenie bomby atomowej. Ludzie próbują na własną rękę odkopywać ofiary, szukając pod 
gruzami swoich bliskich. 
 

 
PowaŜnym zniszczeniom uległy budynki administracji 
rządowej, hotele, budynki mieszkalne, szpitale i kościoły. 
W stolicy Haiti Port-au-Price zerwane zostały wszystkie 
linie telefoniczne, brakowało komunikacji, a wielu ludzi 
wciąŜ nie ma czego jeść i pić, nie mówiąc juŜ o dachu nad 
głową i prądzie. Na ulicach panują uzbrojone gangi, które 
pogłębiają panujący chaos. Na kaŜdym kroku widać cier-
pienie ludzi. Płacz, krzyk, widok krwi. KaŜdy jest świad-
kiem kulminacji ludzkiej tragedii. Warunki zaraz po trzę-
sieniu ziemi były tak tragiczne, Ŝe lekarze przeprowadzali 
zabiegi chirurgiczne wprost na ulicach, a zrozpaczona i 
głodna ludność w poszukiwaniu Ŝywności napadała na 
magazyny ONZ. 
   
Na Haiti wysłano setki Ŝołnierzy, straŜaków i profesjonal-
nych ekip ratunkowych z całego świata. Na bieŜąco udzie-
lana jest pomoc humanitarna i medyczna, którą zapewniają 
głównie Stany Zjednoczone i kraje Unii Europejskiej w 
tym Polska. Oprócz tego pomocy udzieliły m.in. Meksyk, 
Wenezuela i Kanada. W zasadzie cały świat zjednoczył się 

w pomocy dla potrzebujących Haitańczyków. 
 
Ustrój Polityczny Haiti 
 
Konstytucja Haiti z 1950 roku była wielokrotnie poprawiana aŜ w końcu napisano nową konstytucję, która we-
szła w Ŝycie w 1987 roku. Przewiduje ona 27-osobowy Senat i  
77-osobowa Izbę Deputowanych, które wybierane są w wyborach powszechnych. Ustrój polityczny tego kraju 
opiera się zatem na modelu francuskim, w którym prezydent  
i premier dzielą się władzą wykonawczą. Językiem urzędowym jest francuski. 
 
Historia 
 
Wyspa Haiti (dawniej Hispaniola) była kiedyś zamieszkana przez Indian Arawaków, którzy ze względu na kon-
kwistę, wojny, cięŜką pracę i choroby przywleczone przez Europejczyków po przybyciu Krzysztofa Kolumba, 
wymarli pod koniec XVI w. Wyspa stała się wtedy kolonią Hiszpańska pod nazwa Santo Domingo. Zachodnia 
część Hispanioli była kolonizowana przez Francję od połowy XVII wieku i w 1697 roku całkowicie przeszła w 
jej posiadanie. 
 
W latach 1791-1804 na w Haiti trwały rebelie miejscowej ludności przeciwko Francuzom.  
W konsekwencji tego 1 stycznia 1804 roku Haiti proklamowało niepodległość. Tym samym jest to najstarszy na 
świecie „czarny” niepodległy kraj. 
 
Podsumowanie 
 
Wydarzenia z 16 stycznia 2010 r. długo utkwią w pamięci ludności Haiti. Wtedy to w ciągu kilku minut utracili 
wszystko. Ta tragedia wstrząsnęła całym światem. Na szczęście nikt nie pozostał obojętny wobec ludzkich dra-
matów, czego przykładem mogą być dowody solidarności płynące z całego świata. Mamy obowiązek pamiętać, 
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Ŝe podobne tragedie mogą kaŜdego sposób zupełnie niespodziewany dotknąć kaŜdego z nas bez względu na 
pochodzenie, kolor skóry czy wyznanie. Warto i trzeba pomóc. 

Piotr Stasik (I rok stosunków międzynarodowych PWSW) 

 

 

******* 

Problemy Haiti  

Haiti jest najbiedniejszym krajem zachodniej półkuli i jednym z najbiedniejszych w całym świecie. Badania 
porównawcze wskazują na nieustannie pogarszające się od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku wskaźniki 
społeczne i gospodarcze. Kraj zajmuje obecnie dopiero 153 miejsce na 177 moŜliwych w prowadzonym przez 
ONZ rankingu rozwoju państw świata. O tak niskiej pozycji świadczy choćby to, Ŝe ok. 80 proc. Haitańczyków 
Ŝyje w skrajnej biedzie. 

Niemal 70 proc. mieszkańców tego karaibskiego kraju pracuje w rolnictwie, przy czym większość zaangaŜowa-
na jest w małych przydomowych gospodarstwach. Zatrudnionych jest tam ogółem niemal dwie trzecie aktywnej 
siły roboczej i wytwarzającej produkty głównie na własne potrzeby. 

 

 

Tę trudną sytuacje pogorszyło jeszcze trzęsienie ziemi, które nawiedziło Haiti 
12 stycznia 2010 r.. Oznacza ono potęŜny cios dla słabych sygnałów postępu politycznego, gospodarczego i 
społecznego w kraju od lat stojącym na skraju anarchii. 

Do tej pory głównym zagroŜeniem ze strony natury, któremu Haitańczycy często musieli stawiać czoło, były 
liczne rejonie Morza Karaibskiego huragany. W ostatnich latach najtragiczniejsze z nich miały miejsce w 2004 i 
2008 roku. 
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Styczniowe trzęsienie ziemi miało siłę około 7 stopni w skali Richtera i uderzyło w najbardziej zaludnioną część 
państwa, czyli rejon stolicy Port-au-Prince. 

JuŜ pierwsze relacje o jego skutkach były przeraŜające. Wieczorem nad zniszczonym rejonem wisiała gęsta 
chmura kurzu, która powoli osiadała na tym, co pozostało z kruchej infrastruktury tego słabo rozwiniętego kraju. 

Tysiące prostych, skromnych domków w jednej chwili zamieniło się w zwały kurzu, gruzu i połamanej blachy 
falistej, spod których próbowali się wydostać ci, którzy przeŜyli. Trzęsienia nie wytrzymał takŜe najlepszy w 
stolicy Hotel Christopher, który miał ogromne znaczenie dla tysięcy pracowników ONZ stacjonujących na Haiti. 
Nawet ozdobny, nieskazitelny dotychczas Pałac Narodowy, który mieścił biura prezydenta, legł w gruzach. 

Tragedia jest tym bardziej dojmująca, Ŝe w ostatnich latach pojawił się na Haiti cień nadziei na to, Ŝe kraj ten 
wstąpił wreszcie na drogę do postępu. 

W lutym 2006 roku, mający poparcie Stanów Zjednoczonych, René Garcia Préval został wybrany na prezydenta 
niewielką większością wszystkich głosów, juŜ podczas pierwszej rundy głosowania. Przez kilka ostatnich lat, 
Haiti odniosło waŜne sukcesy: przywrócenie wybranego przez naród parlamentu, powrót do wzrostu gospo-
darczego oraz zaprowadzenie podstaw bezpieczeństwa, dzięki misji ONZ, składającej się głównie z brazylijskich 
Ŝołnierzy. 

Dało się zauwaŜyć postęp w odbudowie haitańskich sił policyjnych, a Kongres Stanów Zjednoczonych przegło-
sował specjalne preferencje, aby Haiti znowu zaczęło ściągać inwestorów. Teraz jednak społeczność międzyna-
rodowa musi jeszcze intensywniej pracować ręka w rękę z haitańskimi partnerami, aby Republika Haiti znów 
mogła stanąć na nogi. 

Mieszkańcy Haiti juŜ stracili bardzo wiele. Trzęsienie ziemi oraz jego tragiczne skutki mogą przynieść jeszcze 
jeden zły efekt - Haitańczycy mogą stracić wiarę w samych siebie, a kraj moŜe kolejny raz popaść w trudną do 
odwrócenia anarchię. 

Agata Pytlowana (I rok stosunki międzynarodowe PWSW) 

******* 

Mam 9 lat a w ręku karabin... 
 
Zmuszane do zabijania, głodzone, bite i narkotyzowane, często z góry skazane na śmierć – dzieci-Ŝołnierze. 
 
Wojna to nie zabawa, przekonane są o tym z pewnością dzieci z Somalii, Kongo, Sudanu czy Ugandy. Trzeba 
strzelać do ludzi, inaczej oni zastrzelą do ciebie. Dzieci-Ŝołnierze porywane są z rodzinnych domów, ulic, szkół i 
przemocą wcielane do oddziałów rebeliantów. Niektóre zgłaszają się jako ochotnicy, najczęściej są to sieroty, 
których rodzice zginęli w wyniku konfliktów zbrojnych i nie maja się gdzie podziać.  
 
Dzieci-Ŝołnierze są łatwe do manipulowania i posłuszne. Zdarza się, Ŝe są zmuszane do palenia swoich rodzin-
nych domów, bądź teŜ w ramach swoistej zabawy do zabijania swoich przyjaciół, którzy próbowali uciec z ar-
mii. Porwane dzieci przechodzą morderczy trening i brutalne rytuały inicjacyjne. W razie odmowy wykonania 
rozkazu są brutalnie bite, narkotyzowane, a często mordowane. 
 
Dzieci wykorzystywane są w armii we wszelaki sposób: do starć zbrojnych z uŜyciem broni ręcznej, jak równieŜ 
jako szpiedzy, tragarze, słuŜący czy teŜ Ŝywi wykrywacze min. W lipcu 2003 r. w Ugandzie rebelianci siłą we-
pchnęli do rzeki grupę dzieci, w wieku od 9 do 15 lat, by sprawdzić jej głębokość. Utonęło wtedy 45 dzieci.  
 
Chłopców wykorzystuje się powszechnie jako ludzkie tarcze, a dziewczynki, które często nie ukończyły nawet 
14 lat, wykorzystywane są jako seksualne niewolnice, czy, co jest wyjątkowo przeraŜające, jako polowe „Ŝony” 
dorosłych rebeliantów. Często zachodzą  
w ciąŜe ze swoimi porywaczami lub są zaraŜane wirusem HIV. 
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Jedyną zapłatą, jaką otrzymują dzieci-Ŝołnierze jest najczęściej poŜywienie. Dlatego są tak łatwe w utrzymaniu, 
a gdy zginą łatwo zastąpić je innymi. Ze względu na swój wiek są bardzo podatne na wpływy, a wspomagane 
narkotykami, popełniają najstraszniejsze zbrodnie i są w stanie wykonać najbardziej okrutne rozkazy. 
  
Po zakończeniu działań wojennych mali Ŝołnierze nie mają się gdzie podziać.  
Z konieczności więc trafiają na ulice, bez szans na przyszłość, bez wykształcenia, osierocone. UzaleŜnione od 
narkotyków czy teŜ alkoholu nie potrafią się odnaleźć w normalnym Ŝyciu i najczęściej kończą w rynsztoku.  
 
Dzieci te niewątpliwie wymagają fachowej opieki medycznej, psychologicznej czy prawnej, ale zachodnie orga-
nizacje humanitarne są w stanie pomóc jedynie około 10 proc. z nich. 
 
Wg danych UNICEFU: 
 

o więcej niŜ 300 tys. dzieci poniŜej 18 roku Ŝycia w ponad 30 krajach świata bierze aktywny udział w 
konfliktach zbrojnych. Do określenia udziału dzieci w wojnach stosuje się termin "wojny dziecięce", 

o ponad 300 tys. dzieci na świecie zmuszanych jest do walki z bronią w ręku, przy czym niektóre z nich 
nie skończyły nawet 8 lat, 

o w latach 1990-2000 na całym świecie w wyniku wojen śmierć poniosło prawie dwa miliony dzieci, a 
sześć milionów zostało kalekami, 

o siedmioletnia wojna domowa w Republice Demokratycznej Konga, od 1998 roku pozbawiła Ŝycia po-
nad trzy miliony osób i pozostawiła trzy miliony dzieci bez dostępu do edukacji, 

o więcej niŜ połowa wszystkich Ŝołnierzy uczestniczących w wojnie domowej w Sierra Leone w 1999 r. 
nie miała 18 lat, 

o w kilkunastu toczących się na świecie konfliktach rekrutuje się do walki zbrojnej nawet sześciolatków! 
 
20 letni były Ŝołnierz z Buni w Demokratycznej Republice Konga, zaciągnięty do armii jeszcze jako dziecko, 
mówi: ”Obiecano nam koce, garnki i pieniądze na rozwinięcie interesu, ale nic nie dostaliśmy. śycie jest cięŜkie. 
Wielu ludzi wróci do buszu i znowu zacznie walczyć”. 
 
Monika Mryc (I rok stosunki mi ędzynarodowe PWSW) 
 

******* 

Klimatyczne rozwaŜania 
 

Kwestia szczytu klimatycznego, który miał miejsce w dniach 7-18 grudnia ubiegłego roku juŜ kilka miesięcy 
przed jego rozpoczęciem zajmowała wiele miejsca w gazetach czy serwisach informacyjnych. Czy jednak te 11 
dni rozmów były w ogóle potrzebne? Czy  człowiek moŜe wpłynąć w jakikolwiek sposób na zmiany klimatu? 
Odpowiedź na to wydaje się coraz trudniejsza, szczególnie kiedy w prasie amerykańskiej światowej klasy na-
ukowcy, którzy zajmują się tym zagadnieniem, podwaŜają wcześniej stawiane tezy. Czy teŜ moŜe w tym całym” 
zamieszaniu cieplarnianym” chodziło tylko o to, by znowu państwa biedniejsze stały się zaleŜne od bogatszych? 
Do takiego wniosku moŜna dojść po doniesieniach prasy francuskiej czy teŜ brytyjskiej, które pisały, Ŝe jeszcze 
przed szczytem powstał  wstępny tekst dokumentu końcowego, który miał być zdecydowanie korzystniejszy dla 
państw bardziej rozwiniętych. A co z państwami biedniejszymi? Czy to właśnie im nie  powinno się pomagać, 
by ich gospodarki „wyszły na prostą” i w jak najwyŜszym stopniu dorównały innym państwom? Byłoby to zde-
cydowanie bardziej korzystne, gdyŜ z jednej strony powstałyby nowe miejsca pracy, których brakuje w róŜnych 
rejonach naszego globu, z drugiej natomiast czyn ten zostałby odczytany jako gest dobrej woli ze strony państw 
bogatszych, co na pewno zmieniłoby sposób ich postrzegania na arenie międzynarodowej, i oczywiście zmniej-
szyłby się poziom emisji CO2. Na konferencji kopenhaskiej został przedstawiony jeszcze jeden projekt porozu-
mienia, przygotowany przez państwa rozwijające się, zwany „tekstem pekińskim”, który z kolei zakładał, Ŝe 
przedłuŜone zostaną postanowienia protokołu z Kioto do roku 2017 bądź 2020, co jest zdecydowanie bardziej 
korzystne dla państw mniej zamoŜnych, gdyŜ dalej byłyby wyłączone spod obowiązywania norm nałoŜonych w 
1997 r., jednakŜe deklarując dąŜenie do ich przestrzegania. Tekst „Duński” (czyli propozycja państw zamoŜniej-
szych) zakładał, Ŝe na państwa rozwijające się równieŜ zostaną nałoŜone limity emisji CO2, przy jednoczesnej 
pomocy finansowej, która byłaby rozdzielana przez Bank Światowy, czyli organizację kontrolowaną przez USA, 
co nie zostało przyjęte przez pozostałe państwa, gdyŜ domagano się by pomoc rozdzielała niezaleŜna instytucja 
międzynarodowa.  
Szczyt kopenhaski był spotkaniem, które nie wniosło niczego nowego w sprawie zahamowania nadmiernej emi-
sji CO2, pokazał jedynie „dzikość” polityki międzynarodowej, przejawiającą się w postaci zakulisowych roz-
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mów, przecieków czy teŜ walki o swoje interesy za wszelka cenę. Oczywiście w takich realiach porozumienie 
jest trudne do osiągnięcia. Poza tym, naleŜy pamiętać, Ŝe kaŜdy ze 192 krajów ma inny poziom rozwoju gospo-
darczego i uwarunkowania geograficzno-klimatyczne.  
Data konferencji była juŜ znana od dłuŜszego czasu i czy nie moŜna było przez ten okres przeprowadzić nieofi-
cjalnych rozmów, które prawdopodobnie ułatwiłyby dojście do konsensu, który wyszedłby z korzyścią dla nas 
wszystkich. 
 
Michał Thier (I LO im. J. Słowackiego  
w Przemyślu) 
 
 
 
 
 

******* 

Wokół koncepcji strategicznej NATO – lepsza nowa czy stara? 

Pierwsza po upadku bloku wschodniego Koncepcja Strategiczna NATO z 1991 roku była tworzona na potrzeby 
chwili. Jej twórcy zadawali sobie sprawę, Ŝe zapisanie przez nich wytyczne mają jedynie tymczasowy charakter i 
nie będą stanowiły podstawy dla długofalowej polityki Sojuszu. Tak się rzeczywiście stało, bowiem w kilka lat 
później Sojusz opracował kolejną, czwartą i ostatnią jak na razie koncepcję strategiczną. Miało to miejsce pod-
czas Szczytu Waszyngtońskiego w dniach 23-25 kwietnia 1999 roku. Wyklarowany juŜ wówczas nowy system 
międzynarodowy, cechujący się jednobiegunowością, otworzył nowe szanse  
i pole działania dla Sojuszu. 

W nowej koncepcja strategicznej Sojuszu zawarto kilka zasadniczych punktów: 

o podstawowym celem NATO miało być zapewnienie wolności i bezpieczeństwa swych członków, a tak-
Ŝe utrzymanie pokoju i stabilności w regionie euroatlantyckim; 

o Sojusz postawił przed sobą następujące zadania: zapewnienie bezpieczeństwa, konsultacje, odstraszanie 
i obrona, zarządzanie kryzysami, partnerstwo; 

o NATO zadeklarowało szerokie podejście do bezpieczeństwa, uwzględniające obok wymiaru obronnego 
równieŜ czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczne i związane z ochroną środowiska; 

o w celu ochrony pokoju, bezpieczeństwa i stabilności Sojusz zadeklarował uŜywanie określonych środ-
ków: utrzymanie jedności transatlantyckiej, utrzymanie potencjału militarnego Sojuszu, rozwijanie w 
ramach Sojuszu Europejskiej ToŜsamości w dziedzinie Bezpieczeństwa i Obrony (ESDI), zapobieganie 
konfliktom i zarządzanie kryzysami, otwartość na nowych członków oraz partnerstwo, współpracę i 
dialog; 

o kluczowa zmiana polega na tym, iŜ NATO po raz pierwszy zdecydowało się podjąć przeprowadzania 
operacji pokojowych i misji humanitarnych poza swoim obszarem traktatowym, czyli poza terenem 
zdefiniowanym jako obszar północnoatlantycki na północ od zwrotnika Raka. 

Ostatni z tych punktów uwaŜam za najwaŜniejszy w aspekcie transformacji Sojuszu. Bez poszerzenia zakresu 
jego oddziaływania na arenie międzynarodowej, jego skuteczność, a co za tym idzie takŜe uŜyteczność i prestiŜ, 
mogłyby powaŜnie ucierpieć. Gdyby po upadku bloku wschodniego Pakt Północnoatlantycki dalej utrzymywał, 
Ŝe jego główną i w zasadzie jedyną misją jest zapewnienie bezpieczeństwa państwom członkowskim, bardzo 
szybko zaczęto by się zastanawiać nad tym czy jest on w ogóle potrzebny. Nie moŜna się zatem było ograniczać 
do stwierdzenia, Ŝe w praktyce Ŝaden  z członków NATO nie musi się juŜ obawiać bezpośredniego ataku wro-
gich regularnych sił zbrojnych na swoje terytorium. Sedno problemu tkwi bowiem w tym, Ŝe po upadku bloku 
wschodniego powaŜnie zmienił się charakter zagroŜenia. Ściślej mówiąc, dobrze poznanego i rozpracowanego 
wroga, do którego przez lata zdąŜono się juŜ przyzwyczaić i wiedziano jakimi metodami naleŜy go zwalczać, 
zastąpił wróg niezdefiniowany, słabo uchwytny i posługujący się odmiennymi narzędziami walki. Z tego wzglę-
du NATO, by przedłuŜyć sens swojego istnienia, musiało zrewidować swoje cele strategiczne i sposób postępo-
wania. Walka z terroryzmem w erze globalizacji wymaga objęcia zdecydowanie szerszego horyzontu geogra-
ficznego i nowych środków walki zbrojnej i propagandowej. 
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Wydaje mi się, Ŝe tej organizacji udało się w znacznej mierze sprostać wyzwaniom postawionym w 1999 roku, 
tj. zapewnienie wolności i bezpieczeństwa swych członków, a takŜe utrzymanie pokoju i stabilności w regionie 
euroatlantyckim. 

W ostatnim czasie coraz częściej pojawia się jednak pytanie, czy NATO potrzebuje nowej koncepcji strategicz-
nej. Jak gdyby w odpowiedzi na nie w 2009 roku na łamach czasopisma „NATO Review” ukazał się bardzo cie-
kawy artykuł w formie wymiany korespondencji między Lionelem Ponsardem – zastępcą przewodniczącego 
Katedry Badań Akademickich Akademii Obrony NATO w Rzymie oraz Davidem S. Yostem – profesorem 
Naval Postgraduate School w Monterey w Kalifornii, obecnie oddelegowanym do Akademii Obrony NATO w 
Rzymie, gdzie pracuje jako starszy adiunkt. Jeden z nich jest gorącym orędownikiem jak najszybszego przyjęcia 
nowej koncepcji strategicznej Sojuszu, drugi natomiast zdecydowanie się temu sprzeciwia.  
 
Lionel Ponsard uwaŜa, Ŝe koncepcje strategiczne NATO słuŜą do wyznaczania szerokich ram politycznych dla 
prac Sojuszu i ich okresowe rewizje wynikały z konieczności dostosowania przez NATO swoich planów i metod 
w celu sprostania ewoluującym wyzwaniom. Jego zdaniem Koncepcja Strategiczna z 1999 roku odzwierciedlała 
strategię NATO wobec tego, co stanowiło wówczas nowe realia post-zimnowojenne. Strategia ta uwzględniała 
zagroŜenia stwarzane przez państwa zbójeckie i upadłe, problem rozpowszechniania broni masowego raŜenia 
oraz inne zagroŜenia ponadnarodowe, jak np. spory na tle etnicznym lub religijnym (była Jugosławia). Nie 
przewidziała jednak ogromnej skali zagroŜenia terrorystycznego. 

Co więcej, jest kilka kluczowych spraw, które winny znaleźć swoje odzwierciedlenie w nowej koncepcji strate-
gicznej, wśród których wymienić naleŜy: 

o stosunek NATO wobec ONZ, a konkretnie problem autoryzacji przez Radę Bezpieczeństwa ONZ ope-
racji NATO; 

o wyeliminowanie przestarzałych zapisów o Europejskiej ToŜsamości w dziedzinie Bezpieczeństwa i 
Obrony oraz o Unii Zachodnioeuropejskiej; 

o podkreślenie współpracy NATO-UE, zwłaszcza w ramach formuły „Berlin – Plus” (ta formuła to ina-
czej mówiąc umowa między Unią Europejską a NATO, uzgodniona w dniach 23-25 kwietnia 1999 roku 
na szczycie w Waszyngtonie. Dzięki niej Unia Europejska nabyła dostęp do zasobów, zdolności i da-
nych planistycznych NATO przy okazji operacji pokojowych prowadzonych bez udziału USA. W ra-
mach tej formuły Unia zawiera porozumienia z NATO za kaŜdym razem gdy chce przeprowadzić ope-
racje w ramach WPBiO – tzw. misje petersberskie). 

Zdaniem Ponsarda wszystko to mogłoby doprowadzić do zwiększenia skuteczności, a takŜe roli NATO na arenie 
międzynarodowej, a takŜe pomóc zredefiniować transatlantycką debatę na temat bezpieczeństwa oraz promować 
większy dialog strategiczny. 

Z poglądami tymi polemizuje Yost, który przestrzega, Ŝe nie moŜna przecenić tego, co moŜe wnieść nowy do-
kument strategiczny. Jego zdaniem nie czas teraz na jego tworzenie, bowiem powinien ona raczej odzwiercie-
dlać konsensus państw członkowskich, a nie go tworzyć. Poza tym, Yost nie uwaŜa koncepcji strategicznej z 
1999 roku za zdezaktualizowaną. Odnajduje  
w niej wiele elementów odnoszących się do współczesnych zagroŜeń, w tym takŜe terroryzmu. Jego zdaniem 
obowiązujący obecnie dokument w najmniejszym nawet stopniu nie blokuje działań Sojuszu i dlatego nie trzeba 
go zmieniać, tym bardziej, iŜ, jak juŜ zostało wspomniane wcześniej, niosłoby to za sobą spore ryzyko, a być 
moŜe przyczyniło się nawet do powaŜnych podziałów w ramach NATO. 

Powołanie się na ten dialog sygnalizuje przed jakimi dylematami stoi obecnie NATO. Nie jest to nawet problem 
dotyczący tego, jak brzmieć powinien nowy dokument strategiczny, lecz to czy warto w ogóle nad nim praco-
wać. Szkoda, gdyby Pakt Północnoatlantycki, koncentrując się nad tworzeniem odpowiadającej wszystkim kon-
cepcji strategicznej, zaniedbał inne swoje zadania. Z drugiej jednak strony, naleŜy zadać sobie pytanie, jak długo 
NATO będzie jeszcze w stanie sprawnie funkcjonować w oparciu o starą koncepcję strategiczną z 1999 roku. 

JuŜ podczas jubileuszowego szczytu Sojuszu w Strasburgu i Kehl w kwietniu 2009 roku zapadła decyzja o pod-
jęciu prac nad nową koncepcją strategiczną NATO. Ma ona nawiązywać do wytycznych zawartych w Deklaracji 
o Bezpieczeństwie Sojuszu przyjętej w kwietniu 2009 roku. 

Jedną z pierwszych decyzji nowego Sekretarza Generalnego NATO Andersa Fogha Rassmusena było powołanie 
grupy 12 niezaleŜnych ekspertów pochodzących z róŜnych państw członkowskich, tzw. „Grupy Mędrców”. Do 
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zadań tego zespołu naleŜy opracowywanie raportów i prowadzenie konsultacji, które pomogą określić kształt i 
treść nowej koncepcji strategicznej. Jednym z ekspertów został prof. Adam Daniel Rotfeld (były minister spraw 
zagranicznych RP). Grupie przewodniczyć będzie była amerykańska Sekretarz Stanu w administracji prezydenta 
USA Billa Clintona, Madeleine Albright. 

Kalendarium prac obejmuje trzy fazy. W pierwszej, zwanej fazą refleksyjną, eksperci będą brać udział w szeregu 
seminariów poświęconych konkretnemu zagadnieniu przyszłej Koncepcji oraz uczestniczyć w konsultacjach z 
partnerami NATO oraz organizacjami pozarządowymi. Pierwsze spotkanie Grupy odbyło się 4 września 2009 
roku podczas nieformalnego spotkania ekspertów z przedstawicielami najwaŜniejszego organu decyzyjnego 
NATO, Rady Północnoatlantyckiej.  

Z początkiem 2010 roku prace weszły w fazę konsultacji. Podczas podróŜy do stolic państw członkowskich 
NATO eksperci będą prowadzić rozmowy z przedstawicielami rządów oraz komisji parlamentarnych. Rezulta-
tem tych spotkań ma być analiza, która trafi do rąk Sekretarza Generalnego w kwietniu 2010 roku. Na podstawie 
dokumentów sporządzonych przez Grupę, Sekretarz Generalny opracuje własny raport, który dostarczy rządom 
państw członkowskich. 

Na przełomie lata i jesieni 2010 roku, w ramach fazy końcowych negocjacji zostanie ustalona ostateczna treść 
dokumentu. Na tym etapie szczególną rolę będą odgrywać stali przedstawiciele państw członkowskich przy 
NATO. Przyjęcie nowej Koncepcji Strategicznej NATO planowane jest na szczytu Sojuszu w Lizbonie pod 
koniec 2010 roku. 

Arkadiusz Wacko (II rok stosunki mi ędzynarodowe PWSW) 

******* 

System szkolnictwa w Ghanie 
 
Republika Ghany jest połoŜona w środku wybrzeŜa Zatoki Gwinejskiej w zachodniej Afryce. Powierzchnia 
kraju wynosi 239 460 km². Od północy Ghana graniczy z Burkina Faso, od wschodu z Togo, a od zachodu z 
WybrzeŜem Kości Słoniowej. 
 
W dawnych czasach, gdy społeczności zamieszkujące tereny dzisiejszej Ghany były mniej liczne, przewaŜnie 
rolnicze i samowystarczalne, metody nauczania były bezpośrednio przekazywane przez rodziców. Chłopiec 
uczył się od ojca, a dziewczynka od matki. Obecnie, gdy istnieje duŜe zapotrzebowanie na ludzi wykształconych 
i przygotowanych do funkcjonowania w róŜnych obszarach Ŝycia społecznego i gospodarczego, rozwija się 
edukacja formalna (szkolna). 
 

 
 
W systemie szkolnictwa Ghany waŜną rolę pełni Kościół katolicki, prowadząc placówki oświatowe od przed-
szkoli, poprzez szkoły podstawowe, gimnazjalne, średnie, na uczelniach wyŜszych kończąc. 
 
Edukacja przedszkolna trwa dwa lata i jest dostępna dla dzieci w wieku od czterech lat. W tym okresie kształce-
nia dzieci rozwijają swój język, uczą się liczyć, uczęszczają na zajęcia muzyczne, zapoznają się z zasadami hi-
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gieny osobistej i oczywiście biorą udział w grach i zabawach. Dzieci, które uczęszczają do przedszkoli mają 
większe szanse na pomyślny przebieg dalszego kształcenia niŜ te, które cały czas pozostają pod opieką rodziców 
i rodzeństwa. 
 
Edukacja na poziomie szkoły podstawowej trwa sześć lat i dzieli się na dwa etapy: 

 
� Szkoła podstawowa pierwszego stopnia, do której uczęszczają dzieci w wieku od sześciu do ośmiu lat i 

uczą się w niej przez trzy lata. Do przedmiotów obowiązujących na tym etapie naleŜą: 
o język angielski – czytanie, pisanie, ortografia i konwersacja, 
o język lokalny, 
o podstawy matematyki, 
o sztuka: rysunek i muzyka, 
o edukacja religijna i moralna, 
o wychowanie fizyczne. 

 
� Szkoła podstawowa drugiego stopnia, która równieŜ trwa trzy lata, a uczęszczają do niej dzieci w wieku 

od  dziewięciu do jedenastu lat. Do przedmiotów obowiązujących na tym etapie edukacji naleŜą: 
o język angielski, 
o język lokalny, 
o matematyka, 
o przedmioty ścisłe, 
o edukacja religijna i moralna, 
o wychowanie obywatelskie, 
o sztuka, 

• wychowanie fizyczne, 
• informatyka (komunikacja). 

 
W tym okresie kształcenia dzieci poznają wartości moralne, uczą się szacunku dla kultury i toŜsamości, jak i 
przystosowania się do Ŝycia w zmieniającym się otoczeniu. 
 
Po ukończeniu szkoły podstawowej uczeń kontynuuje naukę w trzyletnim gimnazjum. WaŜnym celem edukacji 
jest wpojenie szacunku do prac ręcznych, pogłębianie wiedzy z przedmiotów teoretycznych oraz zdobywanie 
umiejętności technicznych i zawodowych. Przedmiotami obowiązującymi są: 
 

o język angielski i literatura, 
o język francuski i lokalny, 
o wychowanie obywatelski, historia oraz geografia Ghany, 
o nauki przyrodnicze, 
o rysunek techniczny, 
o technika uprawy roli, 
o mechanika samochodowa, lakiernictwo i inne, 
o wychowanie fizyczne. 

 
Szkoła średnia jest kontynuacją edukacji gimnazjalnej, nauka w liceach ogólnokształcących trwa trzy lata i koń-
czy się egzaminem dojrzałości. W tym okresie prowadzone są równieŜ zajęcia praktyczne z zakresu róŜnych 
przedmiotów technicznych, zapoznawanie się z problemami ekologii i ochrony środowiska oraz wpajanie zasad 
odpowiedzialności i dyscypliny. 
 
W szkołach technicznych i zawodowych edukacja prowadzona jest na trzech poziomach: podstawowym, śred-
nim i wyŜszym. 
 
Na poziomie szkół średnich wybiera się określoną specjalizację. Szkoły rolnicze, techniczne i ekonomiczne 
stwarzają moŜliwość wyboru róŜnych zawodów. Edukacja ta jest bardzo waŜna, gdyŜ przygotowuje kadrę wy-
kwalifikowanych pracowników. 
 
13 listopada 2003 roku w Ghanie został utworzony Katolicki Uniwersytet, który oferuje czteroletnie studia li-
cencjackie w trzech dziedzinach: informatyka, technologia, ekonomia i administracja biznesu oraz studia w za-
kresie filozofii i teologii. Od 2005 roku moŜliwe są równieŜ kursy magisterskie z teologii oraz studia licencjac-
kie z zakresu rolnictwa, ochrony środowiska oraz pielęgniarstwa. 
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Anna Baran i Ewa Frańczak (I rok stosunki międzynarodowe PWSW) 
 
 
 

 

 

******* 

Problemy gospodarcze Stanów Zjednoczonych 

                      
Nie od dziś wiadomo, Ŝe Stany Zjednoczone maja problemy, o których mówi się coraz częściej. Nie chodzi tylko 
o kryzys gospodarczy, ale równieŜ o skutki nietrafionych decyzji, takich jak wkroczenie wojsk amerykańskich 
do Afganistanu czy wojna w Iraku- są to problemy na skalę światową. Pozostaje pytanie czy Stany poradzą sobie 
z nimi, czy tez będziemy mieć do czynienia z upadkiem lidera, na którym wzorowały się kraje z innych konty-
nentów? Nowy prezydent będzie musiał wykazać się sprytem i dobrymi pomysłami podczas ratowania swojego 
kraju, aby nie utracił on swojej pozycji. 
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Zarówno podczas I jak i II wojny światowej Amerykanie okazali się dobrymi strategami politycznymi. Chętnie 
uŜyczali poŜyczek biednym państwom europejskim, które były w stanie wojny. Brakowało broni i pieniędzy, 
niezbędnych w trakcie działań wojennych. Gospodarka amerykańska zaczęła się wtedy dynamicznie rozwijać i 
od przeszło stu lat jest największą na świecie. Jednak nic nie trwa wiecznie. Obecny kryzys gospodarczy tylko 
potwierdza tę tezę. Dobiega końca najdłuŜsza zabawa w historii świata. Przez 30 lat Amerykanie nie tylko ku-
powali w większości rzeczy wytworzone przez innych, ale płacili teŜ za nie- poŜyczonymi pieniędzmi. Przyszedł 
czas na otrzeźwienie. Banki domagają się spłaty długów, a pieniędzy brak. Inwestowanie zagranicznych, głów-
nie chińskich firm, wydaje się dobrym rozwiązaniem, jednak nie na długo. Inwestorzy będą wkrótce domagać 
się zwrotu poŜyczek. A to moŜe tylko pogorszyć sytuację. 
Wielu twierdzi, Ŝe upadek Ameryki jest nieunikniony, ale są teŜ tacy, którzy twierdzą, Ŝe Stany maja dość roli 
„Dobrego Pasterza” i chętnie będą współpracować z innymi potęŜnymi mocarstwami. Chiny obecnie są pań-
stwem dynamicznie rozwijającym się i bez problemu mogłyby zająć miejsce USA. TakŜe Rosja wciąŜ utrzymuje 
się w czołówce wielkich potęg gospodarczych. Amerykę śmiało moŜna porównać do rejsu statku płynącego po 
wzburzonych falach oceanu. Jakie decyzje podejmie kapitan Obama? W najbliŜszym czasie okaŜe się czy statek 
niczym Titanic pójdzie na dno, czy teŜ na przekór wszelkim przeszkodom jak Arka Noego zapoczątkuje nowa 
erę. 
 
Anna Balawender, Paulina Baj (I rok stosunki międzynarodowe PWSW) 
 

*******  

Rosjanie dla Rosji czy Rosja dla Rosjan? 
 
 
Budowanie bezpieczeństwo zewnętrzne Federacji Rosyjskiej dokonuje się, jak zresztą w przypadku kaŜdego 
silnego państwa, na bazie polityki wewnętrznej. UwaŜam, Ŝe Rosja, mimo wielu targających nią wewnętrznych 
problemów, nadal jest państwem silnym. Oczywiście, niektórzy mogą mieć co do tego spore wątpliwości, moim 
jednak zdaniem, mimo Ŝe Rosja utraciła status konkurencyjnego wobec Stanów Zjednoczonych mocarstwa, 
wciąŜ liczy się na arenie międzynarodowej, a jej polityka zagraniczna jest uwaŜnie śledzona przez rządy wielu 
krajów. Przychylność Moskwy jest poŜądana, poniewaŜ Rosja wciąŜ dysponuje znaczącym potencjałem atomo-
wym (liczba głowic atomowych sięga 13 tys.). Rosyjscy przywódcy w ogłoszonej przez siebie doktrynie woj-
skowej otwarcie deklarują, Ŝe co prawda nie chcą wojny, ale gdyby ktoś przekroczy „granice”, które Federacja 
Rosyjska ustanowiła i nie chodzi tutaj jedynie o granice geograficzne, to oni na tę wojnę bez wahania się zdecy-
dują. 
 
Typowym przykładem agresywnej polityki zagranicznej Moskwy jest atak wojsk rosyjskich na Czeczenię. Wiele 
pytań dotyczących tej wojny wciąŜ czeka na odpowiedzi. Dlaczego? OtóŜ informacje, które dochodzą do nas z 
Kaukazu nie są do końca wiarygodne, a przez to wciąŜ zbijają nas z właściwego tropu. Zapewne taki jest teŜ ich 
cel – dezinformacja. Trwające od 13 lat działania zbrojne Rosji w Czeczenii wywołują wzburzenie wśród Cze-
czeńców. A co w konsekwencji? Czeczeńscy partyzanci nie chcą siedzieć i biernie przyglądać się rosyjskiej 
dominacji, choć kaŜdy ich atak jest z pełną determinacją tłumiony przez wojsko rosyjskie. Nie widać końca 
walk, które toczą się kaŜdego dnia w mniejszym lub większym natęŜeniu. Nie widać takŜe szans na porozumie-
nie. Od czasu zajęcia przez czeczeńskich radykałów pod dowództwem Szamila Basajewa szkoły w Biesłanie, 
kiedy to wzięto do niewoli ok. tysiąca zakładników, co społeczność międzynarodowa słusznie uznała za akt 
terroryzmu (w trakcie odbijania zakładników przez rosyjskie siły zbrojne zginęły 323 osoby w tym ponad 150 
dzieci, a setki osób zostało rannych), nadzieje na pokój są bardzo ograniczone. Powszechnie bowiem wiadomo, 
Ŝe terroryzm naleŜy zwalczać i cały świat toczy z nim teraz walkę. Kreml stara się zatem utoŜsamić wszystkich 
Czeczenów z terrorystami, bo wiadomo, Ŝe moŜe to stanowić doskonałą wymówkę dla rosyjskiej obecności na 
Kaukazie.  
 
Wojna czeczeńska jest przez Kreml wykorzystywana przede wszystkim w celach propagandowych. Ma wśród 
Rosjan wzmocnić odczucia patriotyczne. To przynosi widoczne rezultaty. Rosjanie, mimo znacznej utraty przez 
ich ojczyznę pozycji międzynarodowej, z dumą mówią o swoim państwie, wychwalając przy tym jego potencjał 
wojskowy. Nic dziwnego, Ŝe wojna w Czeczenii, mimo wielu ofiar takŜe po stronie rosyjskiej, nadal cieszy się 
poparciem znacznej części społeczeństwa rosyjskiego. 
 
Za panowania Władimira Putina i Dimitrija Miedwiediewa Rosjanie coraz śmielej patrzą w przyszłość. Wydaje 
im się, Ŝe ta władza moŜe rozwiązać wiele problemów i coraz częściej mówi się o konieczności odzyskania 
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utraconej rosyjskiej dumy. To moŜe się wydawać paradoksalne, ale taki właśnie obraz Rosji moŜna odczytać z 
róŜnorodnych sondaŜy, wywiadów czy ankiet. 
 
Skąd więc w zwykłych Rosjanach tyle entuzjazmu wobec potencjału swojego kraju? Być moŜe Rosjanie kochają 
swoją ojczyznę jak Ŝaden inny naród, bo gdy wgłębić w rzeczywistą sytuację Rosji, okazuje się, Ŝe jej obywatele 
jednak niezbyt wiele mogą się po swych władzach spodziewać. Tak naprawdę wciąŜ nie mogą na nie w pełni 
liczyć. MoŜna się nawet pokusić o stwierdzenie, Ŝe Rosjanie jak to zwykle bywało (np. w trakcie II wojny świa-
towej) nadal dają swojemu krajowi więcej niŜ on jest im w stanie zaoferować. Z drugiej strony nurtuje mnie 
jednak pewna wątpliwość. Czy ten oto optymizm nie jest czasem tzw. optymizmem urzędowym – efektem dzia-
łań speców od propagandy  
i cenzury do społu? Czy Rosjanie rzeczywiście ten swój kraj i władzę tak kochają jakby to wynikało z powyŜ-
szych deklaracji? 
 
Na pewno rodacy Czechowa, Puszkina, Dostojewskiego i Czajkowskiego mają głęboki szacunek dla swojej 
kultury. Widać to na przykładzie stosunku wielu z nich do zjawiska ekspansji kultury zachodniej, która zaczęła 
się gwałtownie rozprzestrzeniać zaraz po upadku ZSRR. Sporo Rosjan uwaŜa to za coś zupełnie niepotrzebnego, 
zbędnego, a nawet za przyczynę wszelkiego zła.  
W odpowiedzi na napływ obcych wzorców pojawiły się nawet głosy twierdzące, Ŝe ten róŜnorodny narodowo-
ściowo, a zarazem ogromny terytorialnie kraj nie moŜe sobie pozwolić na mieszanie kultur. Rosjanie postrzegają 
swoją kulturę jako swego rodzaju fenomen, twierdząc Ŝe jest ona nie do skopiowania, a do tego lepsza od kaŜdej 
innej kultury. To specyficzne podejście zaczęło ulegać stopniowym zmianom od czasów objęcia prezydentury 
przez Władimira Putina. To on pokazał swoim rodakom, Ŝe elementy zachodniej kultury, oczywiście w rozsąd-
nych i dobrze przefiltrowanych przez władze ilościach, są nie tylko potrzebne, ale nawet korzystne dla rozwoju 
kraju. Jego rządy stanowią zatem istotny przełom w kwestii interpretowania zjawiska globalizmu. Mimo tego 
część Rosjan wciąŜ dosyć ostroŜnie zapatruje się na zachodnie wpływy w swoim kraju. 
 
Władza dobrze zdaje sobie sprawę z panujących nastrojów Rosji nastrojów i stara się je wykorzystywać dla 
własnych celów. Stąd m.in. biorą się obawy Kremla, Ŝe Internet moŜe zbyt szeroko otworzyć oczy ludziom, 
pokazać prawdę o powiązanych z Kremlem oligarchach trzymających władze, o pochodach w święta narodowe, 
na których z dumą pokazywany jest sprzęt wojskowy, który tak naprawdę jest juŜ w wielu przypadkach przesta-
rzały albo stanowi jedynie atrapę. Dlatego nie powinna nas dziwić wszechobecna cenzura, śmierć wielu dzienni-
karzy chcących ujawnić prawdę, a przede wszystkim fakt, Ŝe prawdopodobnie nikt na świecie nie jest w stanie 
powiedzieć kiedy i czy w ogóle w Federacji Rosyjskiej zapanuje demokracja w pełnym tego słowa znaczeniu. 
Kiedy przeciętni Rosjanie rzeczywiście będą decydować o swoich losach, Nikt nie potrafi takŜe określić kiedy w 
Rosji powstrzymany zostanie proces pogłębiania się rozłamu na warstwę obrzydliwie bogatą i nieprawdopodob-
nie biedną i czy w ogóle jest to moŜliwe? Kiedy władza zacznie być władzą ludu a nie kilkudziesięciu ludzi? 
Kiedy interesy bezpieczeństwa Rosji, przestaną zagraŜać bezpieczeństwu światowemu? 
 
Mam nadzieje, Ŝe moje Ŝycie nie okaŜe się zbyt krótkie, bym mogła otrzymać odpowiedzi na powyŜsze pytania. 
  
Iwona Pawliszko (III rok stosunki międzynarodowe PWSW) 
 

*******  

Przyczyny i perspektywy interwencji NATO w Afganistanie 
  

Interwencja NATO w Afganistanie ma swoje podłoŜe w wojnie z globalnym terroryzmem. Data  
11 września 2001 r. odmieniła pojmowanie bezpieczeństwa międzynarodowego. Atak terrorystyczny na World 
Trade Center i Pentagon był w rzeczywistości aktem wojny – tak zresztą odebrali go wszyscy członkowie Soju-
szu. Jego sprawcami okazali się fundamentaliści islamscy, a inspiratorem saudyjski milioner Osama bin Laden, 
przebywającego pod opieką talibów na pograniczu Afganistanu i Pakistanu. 

 
JuŜ kilka godzin po zamachu ówczesny prezydent USA Georgie W. Bush wypowiedział wojnę terroryzmowi i 
uprzedził, Ŝe „będzie ona prowadzona z całkowitą determinacją, wszelkimi dostępnymi środkami”. 15 grudnia 
2001 r. Kongres Stanów Zjednoczonych przyjął rezolucję upowaŜniającą prezydenta do uŜycia sił zbrojnych. 
Prezydent USA wezwał równieŜ inne kraje, aby przystąpiły do koalicji w walce z terroryzmem. Kilka dni po 
ataku terrorystycznym administracja Busha i słuŜba dyplomatyczna Stanów Zjednoczonych przystąpiły do bu-
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dowy szerokiej koalicji antyterrorystycznej, przygotowując się do walki przeciw zagroŜeniu, które uznano za 
globalne. 

 
Działania te uwidoczniły zmianę polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, czyli odejście od unitaryzmu na 
rzecz większej współpracy i współdziałania z innymi państwami. Cały świat poza nielicznymi wyjątkami soli-
daryzował się wtedy ze Stanami Zjednoczonymi. Sojusz Północnoatlantycki uznał, Ŝe atak na ten kraj jest aktem 
agresji skierowanej przeciwko wszystkim członkom NATO i zgodnie z art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego so-
jusznicy zobowiązani są do udzielenia pomocy ofierze ataku. Co warte pokreślenia, solidarna postawa członków 
Sojuszu, decydująca o zastosowaniu po raz pierwszy w historii art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego, nie oznaczała 
bezwarunkowego poparcia dla wszystkich form amerykańskich działań na arenie międzynarodowej. 

 
7 października 2001 roku Amerykanie wkroczyli do Afganistanu chcąc złapać zleceniodawców ataku na WTC i 
ukarać tych, którzy udzielili im schronienia. Niewielu amerykańskich ekspertów zastanawiało się wówczas 
powaŜnie nad tym, Ŝe osiem lat później NATO nadal będzie toczyć w Afganistanie regularną wojnę. 

 
Patrząc z dzisiejszej perspektywy, ustabilizowanie sytuacji politycznej w Pakistanie pozostaje jednym z najwaŜ-
niejszych wyzwań stojących przed NATO w kontekście powodzenia misji afgańskiej. Wzmocnienie procesów 
demokratyzacji Pakistanu nie powinno jednak jednocześnie doprowadzić do osłabienia dobrych relacji z paki-
stańską armią, która wciąŜ pozostaje realnym gwarantem wewnętrznej stabilności w tym kraju. Największym 
wyzwaniem stojącym przed oddziałami NATO i pakistańskiej armii jest niewątpliwie zapewnienie bezpieczeń-
stwa na pograniczu pakistańsko-afgańskim (w tym przede wszystkim na Terytoriach Plemiennych Administro-
wanych Federalnie). Granica w postaci linii Duranda (etnograficznie w zasadzie nie mająca uzasadnienia) wciąŜ 
jest najbardziej strategicznym miejscem, zarówno w relacjach pakistańsko-afgańskich, jak i w walce z talibami. 
System, jaki wiąŜe Islamabad z Kabulem (przede wszystkim w sferze bezpieczeństwa) powoduje, Ŝe operacja 
afgańska nie odniesie sukcesu bez przywrócenia całkowitego ładu na pakistańskiej scenie politycznej. 

 
Rozpad koalicji rządowej i coraz trudniejsza sytuacja ekonomiczna Pakistanu, wraz z nasilającą się falą ataków 
terrorystycznych na jego obiekty wojskowe i cywilne, nie wróŜy dobrze natowskiej operacji w Afganistanie. 
Wyłaniająca się nie po raz pierwszy wizja nieprzewidywalnego „trójkąta niebezpieczeństwa” z udziałem Iraku, 
Afganistanu i Pakistanu staje się ponownie symbolem nieskuteczności polityki Zachodu. 

 
Czynnikiem wpływającym w znacznym stopniu na obecne wydarzenia polityczne jest wzrost aktywności ugru-
powań terrorystycznych i separatystycznych na terenie Pakistanu, których działania przyczyniają się do destabi-
lizacji i tak dosyć nietrwałego ładu wewnętrznego, a takŜe mają swój negatywny wpływ na sytuację gospodar-
czą tego państwa. 

 
Przyczyn aktywności terrorystów naleŜy się równieŜ dopatrywać w ambiwalentnej wobec zagroŜenia terrory-
stycznego postawie armii pakistańskiej, w szczególności zaś pakistańskiego wywiadu ISI, w szeregach którego 
do dziś liczną grupę stanowią zwolennicy reŜimu talibów. Wobec niemocy wojskowych trudno oczekiwać, aby 
słabe pakistańskie społeczeństwo obywatelskie przejęło na siebie cięŜar walki z islamskim ekstremizmem. Bez 
zdecydowanej reakcji rządu i prezydenta Asifa Ali Zardariego na dotykający bezpośrednio wszystkich Pakistań-
czyków kryzys ekonomiczny, nie moŜe być mowy o stabilizacji politycznej tego kraju. Pogarszające się warun-
ki bytowe obywateli Pakistanu groŜą wykorzystaniem ich przez organizacje separatystyczno-terrorystyczne, co 
moŜe się z kolei przyczynić do zaostrzenia i pogłębienia kryzysu wewnątrzpaństwowego. 

 
O ile nie zaistnieją radykalne zmiany w polityce państw NATO, nie ma szans na ustabilizowanie sytuacji w 
Afganistanie. Postępująca destabilizacja Pakistanu moŜe tylko zwiększyć aktywność talibów w Afganistanie, 
sprzyjając intensyfikacji ich działań bojowych. Z perspektywy czasu, dziś widać jak bardzo nietrafna była za-
chowawcza polityka liderów państw członkowskich Sojuszu, a zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, w kwestii 
podjęcia decyzji o uderzeniu na schronienia i bazy talibów oraz Al-Kaidy po pakistańskiej stronie granicy bez 
akceptacji/udziału Islamabadu.  

 
Sytuacja wewnętrzna w Afganistanie jest wciąŜ niestabilna. Mimo znaczących postępów w dziedzinie politycz-
nej, poziom bezpieczeństwa prowincji afgańskich ciągle jest niezadowalający. W ciągu ostatniego roku nastąpi-
ło wznowienie militarnej działalności talibów na południu i wschodzie Afganistanu oraz odzyskiwanie przez 
nich wpływów politycznych wśród ludności tych terenów. Na terenie Afganistanu działa ok. 1800 nielegalnych 
formacji zbrojnych, skupiających ponad 70 tys. bojowników. Oprócz grup terrorystycznych, funkcjonują teŜ 
„prywatne” armie tzw. „baronów narkotykowych” oraz regionalnych przywódców, które równieŜ podejmują 
działania antykoalicyjne.  
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NaleŜy podkreślić, Ŝe organizacje terrorystyczne są bardzo dobrze przygotowane do wykonywania ataków na 
terytorium całego państwa. Działalność poszczególnych ugrupowań zbrojnych  
w Afganistanie koncentruje się wzdłuŜ głównych szlaków komunikacyjnych oraz kluczowych pozycji sił koali-
cyjnych i afgańskich sił bezpieczeństwa. 

 
Jednocześnie trudno powiedzieć, by w Afganistanie zaprowadzono bezpieczeństwo. Trudno teŜ mówić o działa-
niu sprawnego aparatu państwowego, nawet jak na standardy tamtej części świata. Być moŜe jest to spowodo-
wane tym, Ŝe Amerykanie chcą mieć w Afganistanie wiele rzeczy naraz: bezpieczeństwo, stabilne i sprawnie 
działające państwo, rozwój gospodarczy, demokrację i poszanowanie praw człowieka, a tego wszystkiego nie da 
się osiągnąć równocześnie i do tego jeszcze w krótkim czasie. ChociaŜ w Afganistanie funkcjonują juŜ struktury 
demokratycznego systemu politycznego, to bynajmniej nie oznacza to stabilizacji. Nie da się budować demo-
kracji w warunkach wciąŜ toczącej się wojny partyzanckiej z talibami. 

 
Przykład pogarszającej się sytuacji w Afganistanie wyraźnie pokazuje, Ŝe zarówno NATO jak i Unia Europejska 
mogą juŜ stać na straconej pozycji, jeŜeli chodzi o własne bezpieczeństwo. Fiasko misji Sojuszu w Afganistanie 
oraz przede wszystkim obecne podziały wśród członków NATO, dotyczące sposobu zaangaŜowania własnych 
wojsk moŜe sprawić, Ŝe NATO przestanie być sojuszem obronnym odstraszającym potencjalnego przeciwnika. 
Dlatego misja afgańska ma tak istotne znaczenie dla naszego bezpieczeństwa. 

 
Obecnie nie da się juŜ uniknąć powrotu do prowadzenia polityki międzynarodowej metodami znanymi z cza-
sów, kiedy to pokój na świecie zapewniały porozumienia wyznaczające strefy wpływów między mocarstwami. 
NajwyŜszy czas, aby liberalne demokracje zachodnie porzuciły marzenia o tym, Ŝe demokracja i liberalna go-
spodarka są systemami uniwersalnymi, w których chcą Ŝyć wszyscy ludzie na ziemi. Niestety, wydaje się, Ŝe 
wracamy do sytuacji, kiedy na nowo trzeba będzie określić strefy wpływów Zachodu, Rosji, Chin oraz świata 
islamskiego i na tej podstawie budować nowy ład międzynarodowy. 

 
W rzeczywistości amerykańska, a w propagandowym wymiarze międzynarodowa operacja antyterrorystyczna w 
Afganistanie, wpływa na kształtowanie się nowych regionalnych układów sił  
w Azji Środkowej i na Bliskim Wschodzie. Przyczyni się to prawdopodobnie do powstawania nowych sojuszy 
polityczno-wojskowych nie tylko w bezpośrednim rejonie wydarzeń. 

 
Obecny prezydent USA Barack Obama zmienił w Afganistanie charakter zaangaŜowania  
z chaotycznego „polowania na terrorystów” na kompleksowe wsparcie odbudowy struktur państwa, zapewnie-
nie bezpieczeństwa i stworzenie warunków dla rozwoju gospodarki, a więc budowanie rzeczywistych szans i 
moŜliwości dla normalnego Ŝycia zwykłych Afgańczyków.  

 
Niedawna decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych o zwiększeniu liczebności wojsk amerykańskich w Afga-
nistanie i deklaracja wyznaczająca początek procesu wycofywania sił USA na połowę 2011 r. odbiła się szero-
kim echem na świecie. Niewątpliwie dodatkowe oddziały bardzo się przydadzą, ale to niestety nie zapewni 
„załatwienia” sprawy Afganistanu. Z kolei szybkie wyjście z tego kraju i oddanie władzy w ręce Afgańczyków 
oznaczałoby najprawdopodobniej sromotną klęskę i powrót talibów do władzy, a zatem stracone osiem lat, 
dobrze juŜ ponad tysiąc Ŝołnierzy NATO, którzy ponieśli śmierć w działaniach wojennych, a takŜe miliardy 
dolarów wydanych na operację. Sam fundamentalizm talibów mógłby stać się teŜ o wiele bardziej niebezpiecz-
ny dla świata. 

 
Początek redukcji sił zbrojnych USA w Afganistanie oznacza równieŜ odwrót sił pozostałych państw zachod-
nich i w rezultacie początek końca całej kampanii afgańskiej. W takim scenariuszu nie będzie to jednak koniec 
zgodny z geopolitycznymi interesami i oczekiwaniami Zachodu. Bez aktywnego militarnego wsparcia sił mię-
dzynarodowych władze w Kabulu nie utrzymają się bowiem dłuŜej niŜ kilka lub kilkanaście miesięcy, a budowa 
sprawnych afgańskich sił bezpieczeństwa to kwestia jeszcze co najmniej kilku lat. 

 
Państwa NATO stają obecnie przed powaŜnym pytaniem: jak zapobiec dalszemu pogorszeniu sytuacji w Afga-
nistanie, którego bezpośrednim efektem mogłaby być kompromitująca poraŜka Sojuszu i wystawienie na 
szwank jego reputacji? 

 
Beata Łakota (II rok stosunki międzynarodowe – zaoczne PWSW) 
 

*******  
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Koniec Pomarańczowej Rewolucji? 
 
 
Wybory prezydenckie na Ukrainie na mocy decyzji Rady NajwyŜszej Ukrainy miały odbyć się 25 października 
2009. 13 maja 2009 Sąd Konstytucyjny orzekł jednak, Ŝe wyznaczenie daty wyborów na 25 października 2009 
jest niezgodne z konstytucją, dlatego 23 czerwca 2009 Rada NajwyŜsza wyznaczyła nową datę wyborów na 17 
stycznia 2010 roku. 
 

 
 
SondaŜe opublikowane w grudniu 2009 roku pokazały jednoznacznie, iŜ do drugiej tury wyborów przejdą: Wik-
tor Janukowycz mający poparcie 30% oraz Julia Tymoszenko z dwukrotnie mniejszą ilością głosów. Wiktor 
Juszczenko zajmował w tych sondaŜach piąte miejsce, a jego szanse na ponowne objęcie stanowiska prezydenta 
oceniano na minimalne. 
  
Wyborcy nie byli zadowoleni z rządów Juszczenki, poniewaŜ miał reformować państwo, a tymczasem zajął się 
„wojnami na górze” z Julią Tymoszenko. „śelazna Julia”, która sprawowała urząd premiera nie była obojętna na 
działania Juszczenki i wraz z Janukowyczem negocjowała ustawę, która miała ograniczać prerogatywy prezy-
denckie. Poza tym, Tymoszenko ogłosiła oficjalnie, Ŝe jeŜeli nie przejdzie do II tury wyborów prezydenckich, to 
odda swój głos na Juszczenkę. 
 
Wiele do myślenia dawał równieŜ fakt, iŜ obecny jeszcze prezydent Wiktor Juszczenko w grudniu 2009 roku 
złoŜył wniosek do OBWE o dodatkowe obserwacje w trosce o to, aby nie powtórzyły się wydarzenia sprzed 
pięciu lat, kiedy to głosowanie zostało sfałszowane. 
 
Ukraina i jej gospodarka, a takŜe współpraca z UE i NATO nie są najlepsze. Co więcej, wiele do Ŝyczenia pozo-
stawiała takŜe jego współpraca z wschodnimi sąsiadami. Z jednej strony prezydent chciał pokazać, Ŝe utrzymuje 
dobre kontakty dyplomatyczne z Rosją, choć tak naprawdę Juszczenko nie do końca przedstawiał chęć współ-
pracy ze wschodnim sąsiadem.  
Zapewne tegoroczne wybory wygra kandydat bardziej prorosyjski – Wiktor Janukowycz, który będzie chciał 
poprawić stosunki z Rosją, chociaŜby dlatego Ŝe ma duŜe poparcie wśród ludności rosyjskojęzycznej. 
 
Zdaniem komentatorów po wyborach moŜe dojść do rozliczenia z pomarańczową rewolucją sprzed pięciu lat. 
 
Koniec Pomarańczowej Rewolucji najlepiej pokazuje fakt, iŜ do wyborów startują dawniejsi przyjaciele z Maj-
danu – Wiktor Janukowycz i Julia Tymoszenko. Są to byli opozycjoniści, ale ostatecznie okazali się polityczny-
mi pragmatykami. 
 
Anna Opalska (I rok stosunki międzynarodowe PWSW) 
 

*******  

Importowane prawo jazdy z Ukrainy 

KtóŜ z nas nie spotkał się ze strachem przed egzaminem na prawo jazdy i z szeregiem pytań ze strony naszych 
znajomych – „który raz zdajesz?” albo „gdzie kończyłeś/aś kurs?”. Okazuje się, Ŝe te wszystkie nerwy na nic, bo 
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i tak pod koniec egzaminu większość kursantów usłyszy od egzaminatora – „Niestety egzamin niezaliczony”. 
Pytanie nasuwa się samo, po co to wszystko? Po co te wszystkie starania i nerwy? Statystyki w Polsce są bo-
wiem bezlitosne – egzamin na prawo jazdy zdaje się średnio za trzecim lub nawet czwartym razem. 

 
Przyszli kierowcy obawiający się egzaminów na prawo jazdy, wyjeŜdŜają za wschodnią granicę – na Ukrainę, 
Ŝeby tam „zdać” taki egzamin i uzyskać upragniony dokument. Oczywiście „zdać” to zdecydowanie za duŜo 
powiedziane. Większość kandydatów na kierowców nigdy nie zobaczy egzaminatora. Zdecydowanie łatwiej 
bowiem jest zdobyć ten dokument dzięki odpowiedniej sumie ładnie zapakowanej w białą kopertę – łapówce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoby, chcące sobie oszczędzić odcisków na dłoniach, bólu szyi i oczu oraz rozstroju nerwowego, czyli inaczej 
mówiąc, chcące skrócić swoje męki na placu manewrowym, mogą skorzystać z pośrednictwa wyspecjalizowa-
nych „firm”, które mają doświadczenie w korumpowaniu ukraińskich urzędników. Ci, w zamian za odpowiednią 
sumę, bez mrugnięcia okiem i zbędnych ceregieli, ochoczo wystawiają dokumenty Polakom, którzy nawet nie 
przeszli kursu, a co dopiero mówić o podejściu do egzaminu. Wystarcza kilka dni, by przerwać ten motoryzacyj-
ny koszmar i zdobyć uprawnienia do kierowania autem. Właściciele tak zdobytych praw jazdy wymieniają je 
potem na legalne polskie dokumenty. W Polsce nikt nie sprawdza w jaki sposób ktoś otrzymał taki dokument. 
 
MoŜemy sobie zadać pytanie, czy w świetle istnienia takich moŜliwości uzyskania dokumentu uprawniającego 
do prowadzenia pojazdu, moŜemy czuć się bezpiecznie na polskich drogach? Jaką teraz mamy pewność, Ŝe kie-
rowca stojący przed nami w korku, zdał prawidłowo egzamin? MoŜe jednak poszedł na łatwiznę i załatwił sobie 
prawo jazdy? Oczywiście pewności nie będziemy mieć nigdy, dlatego lepiej uwaŜajmy na drogach na innych 
kierowców. 

 
Styśka (I rok stosunki międzynarodowe PWSW) 
 

*******  

PodróŜe nie tylko „palcem po mapie” 

KaŜdy z nas chciałby wyjechać w jakieś ciepłe miejsce, szczególnie teraz, gdy śnieg pokrył nasz kochany Prze-
myśl białą kołderką, a zima jak zwykle zaskoczyła drogowców w grudniu. 
 
Niestety, nie kaŜdy moŜe sobie teraz pozwolić na  wyjazd w ciepłe miejsce. 
 
Więc…9 grudnia te „bajeczne miejsca” przyjechały do nas, a konkretniej do klubu studenckiego PWSW, gdzie 
niczym Martyna Wojciechowska mogliśmy odkryć najdalsze zakątki Ameryki Łacińskiej. Na tę wirtualną po-
dróŜ zaprosili nas Pani Magdalena Pardel i Pan Paweł Trefler. 
 
Autorzy jako wolontariusze przez dłuŜszy czas przebywali w krajach Ameryki Łacińskiej. Mieli tam okazję 
poznać fascynujących ludzi, ich Ŝycie, zwyczaje oraz egzotyczne dla nas krajobrazy. 
 
Pani Magda Pardel i Pan Paweł Trefler z wielką radością dzielili się swoimi wraŜeniami z wyprawy po Argenty-
nie, Belize, Chile, Gwatemali i Meksyku. Pokazywali swój „fotograficzny pamiętnik”, nie pomijając niczego, by 
przekazać wszystko w prawdziwych barwach. 
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W to grudniowe popołudnie zebrani na wernisaŜu mogli niczym na „czarodziejskim dywanie” zwiedzać kraje, 
które były dotychczas tajemnicze, nieosiągalne albo nigdy nas nie interesowały. KaŜde zdjęcie zostało omówio-
ne z osobna, gdyŜ kaŜde ma w sobie to coś, co zachwyca i przyciąga uwagę. Niezapomniane wraŜenie robią 
zdjęcia ludzi, przedstawiające codzienne Ŝycie, zabawy i rytuały świąteczne, które fascynują a zarazem zaskaku-
ją. 
 

 
(fot. Jacek Szwic, śycie Podkarpackie) 
 
Nie mogło teŜ zabraknąć zdjęć opisujących jakŜe barwną 
przyrodę, pola gejzerów, wulkany, rzeki i pustynie. 
 
Wystawa nie opierała się tylko na zdjęciach, usłyszeć 
moŜna było typową dla tego regionu muzykę, wówczas 
jeszcze bardziej mogliśmy się wczuć w klimaty miejsc 
przedstawionych na zdjęciach. 
 
Takie ciekawe opowieści z dalekich zakątków świata, 
przyczyniają się do podjęcia decyzji o wyprawach, nie 

tylko „palcem po mapie”, ale o takich wyprawach, które moŜemy kiedyś zrealizować. 
 
Pinki, Styśka, Iskierka (I rok stosunki międzynarodowe PWSW) 
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PIONOWO: 

           4C    5G     
            E  17P A R Y ś   
        2K   Z    14Z     
        13L 5U B U 4S 6K I E     
  1L   3N   A   R  A  G     
 1S O K R A T E S   A  6N  O     
  N   R   Y     A  17R  7M   
  19D   Ó   F     D  Z  E   
  Y   D   I     A    T   
  N      K         O   
   2G 11R U N 21W A L 12D E M     D   
    U    C      8C   O   
    9M    J      H   L   
    U   12P A 15N 9A M 1S K I   3O   

3R E G E 15N T     U    L   G 12R  
    I      S  11C Z E R W I 22E Ń 

4F E U D 16A L 13N Y   T       A W  
      E  10S A R 7K O Z 14Y    18O  
    14S  G    I        L  
    T  O    9A 10K T 20O R    U  
    A  C     A       C  
    G  J   8W Y R W 8I C Z   J   
    N 17C A     T       A   
    A Z C 7B U F F O N         
    C E J     G          
    J R E     6R A 2T Z E L     
    11Ę W    15W Ł A 13D 13Z A       
     I      F          
    16T E R Y T O R 10I U M        
     C    5C H A L D U M      
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1. Miasto w którym znajduje się wieŜa zegarowa (Big Ben)? 
2. Inaczej podział? 
3. Wspólnota o podłoŜu kulturowym, historycznym, społecznym, językowym? 
4. Moment odgraniczający dwie epoki w historii? 
5. Imię dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych przy PWSW w Przemyślu? 
6. Państwo posiadające w swojej fladze czerwony liść klonu? 
7. Nauka o metodach badań naukowych? 
8. Państwo w Ameryce Południowej, ciągnące się długim pasmem na zachodnim wybrzeŜu kontynentu, 

nad Oceanem Spokojnym? 
9. Jakie państwo oprócz Rosji i Prus uczestniczyło w I i III rozbiorze Polski? 
10. Nauka zajmująca się mapami? 
11. Państwo kształtem przypominające rybę? 
12. Polega na obaleniu starego ustroju? 
13. Dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia? 
14. Zarzucano ją geografii politycznej, gdyŜ słabo wpisywała się w pozytywistyczny wzorzec rozwoju geo-

grafii? 
 
POZIOMO: 
 

1. Kto ogłosił maksymę: „wiem, Ŝe nic nie wiem”? 
2. Bitwa pod………….. która odbyła się w 1410 roku? 
3. Osoba sprawująca władzę w imieniu króla (w momencie gdy król jest nieletni)? 
4. Nazwa systemu w jakim kształtowały się nowoŜytne stosunki międzynarodowe? 
5. Nazwisko twórcy teorii politycznej integracji i dezintegracji? 
6. Sformułował siedem praw rozwoju państwa? 
7. Odrzucał determinizm i mówił o wzajemnym wpływie na człowieka i środowiska? 
8. Nazwisko polskiego prekursora terminu geografia? 
9. Nazwa podmiotu biorącego udział w stosunkach międzynarodowych? 
10. Nazwisko obecnego prezydenta Francji? 
11. Drugi kolor na fladze Niemiec? 
12. Kanał pomiędzy Ameryką Północną a Południową? 
13. Województwo o podobnej nazwie do województwa lubelskiego? 
14. Nazwa miesiąca, w którym doszło do podpisania aktu kończącego Kongres Wiedeński? 
15. Centralny punkt polityki? 
16. Obszar, na którym dane państwo sprawuje system prawny? 
17. Nazwa miasta, w którym doszło do zawarcia Świętego Przymierza? 

Pinki, Styśka, Iskierka 


