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Szanowni Państwo,

Po zakończonej sesji zimowej mam przyjemność zaprezentować Państwu drugi numer Polityki Globalnej – owoc 
pracy studenckiego Koła Naukowego Młodych Dyplomatów. Tematyka naszego czasopisma koncentruje się wokół 
stosunków międzynarodowych. Prezentujemy polityki zagraniczne państw, relacje dwustronne czy też problemy 
dzisiejszego świata, które nie są nam obojętne.

W nowym numerze zaprezentowaliśmy różne spojrzenia na Afrykę, gdyż trudno o jeden portret kontynentu tak 
różnorodnego i odrębnego, a jednocześnie intrygującego i odległego. Ponadto przybliżyliśmy ważniejsze wydarzenia 
na świecie w ostatnich miesiącach. Opisaliśmy sytuację na Półwyspie Koreańskim, jak też problem 
z Krymem jako miejscem konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Dowiecie się Państwo również dlaczego Chiny zbojkotowały 
ceremonię rozdania pokojowej Nagrody Nobla oraz jak wygląda szara strefa w polskiej gospodarce. Numer zamyka 
dział dotyczący wydarzeń z życia naszej uczelni, w którym zamieściliśmy relację 
z praktyk studentów PWSW na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Krynicy, opis wycieczki integracyjnej 
oraz wywiad z dyrektorem Instytutu Stosunków Międzynarodowych PWSW prof. Jarosławem Moklakiem, który 
opowiedział nam dlaczego warto się specjalizować w swojej dziedzinie studiów.

Mam nadzieję, że tematyka naszego nowego numeru spodoba się Państwu. Pozdrawiam serdecznie wszystkich 
Czytelników i życzę przyjemnej lektury.

Monika Mryc (red. naczelny)
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Od 2007 r. prowadzi-
my studia na pozio-
mie licencjackim 

(I stopnia). Kształcimy w 
zakresie trzech specjalności: 
studia środkowoeuropejskie, 
integracja europejska, bezpie-
czeństwo międzynarodowe. 
Nasi absolwenci otrzymują 
gruntowne przygotowanie 
merytoryczne umożliwiające 
zarówno kontynuację studiów 
na poziomie magisterskim (II 
stopnia), jak i podjęcie pracy 
w instytucjach konsularnych, 
samorządowych, administra-
cyjnych, w mediach itp.
      Kształcimy młodzież z 

całej Polski, a także z zagranicy: Mołdawii, Niemiec, Ukrainy. 
Większość naszych absolwentów podejmuje dalsze studia w 
uczelniach krajowych, mamy także absolwentów kontynuujących 
studia magisterskie za granicą, np. w Austrii.
     Nasza kadra naukowo-dydaktyczna składa się z wysokiej klasy 
profesjonalistów. Wszyscy odbywali staże naukowe w uniwersy-
tetach europejskich i amerykańskich. Większość z nich prowadzi 
także wykłady i seminaria w znanych uczelniach polskich: 
w Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Pedagogicznym w 
Krakowie oraz Uniwersytecie Rzeszowskim.
      Wykładają u nas także profesorowie zagraniczni. W bieżącym 
roku akademickim gościmy prof. Torstena Lorenza 
(Humboldt-Universität Berlin, Niemcy). Dzięki temu nasi 
studenci mają stały kontakt z najnowszymi metodami 
badawczymi i dydaktycznymi.

     Studenci II roku mają do wyboru atrakcyjne oferty praktyk 
zawodowych, np. uczestniczą w organizacji światowego Forum 
Ekonomicznego w Krynicy. W bieżącym roku akademickim przy-
gotowujemy praktyki w konsulatach RP w Łucku, Lwowie 
i Monachium.
     Wydajemy trzy specjalistyczne czasopisma naukowe: „Studia 
Europejskie i Stosunki Międzynarodowe”, „Polityka Globalna”
i „Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne”. 
Publikują w nich wykładowcy, doktoranci i studenci.
      Ponadto nasi studenci realizują samodzielnie inicjowane przed-
sięwzięcia w ramach Koła Naukowego Młodych Dyplomatów. 
Dzięki temu zdobywają doświadczenia przydatne w przyszłej 
pracy zawodowej.

Atuty studiowania 
„stosunków międzynarodowych”

Absolwent stosunków międzynarodowych jest przygotowany do 
pracy w takich instytucjach jak:

instytucje Unii Europejskiej oraz organizacje międzynarodo-• 
we,
placówki dyplomatyczne i konsularne;• 
jednostki samorządu terytorialnego oraz urzędy centralne;• 
służby mundurowe;• 
instytucje finansowe (banki, towarzystwa ubezpieczeniowe • 
itp.);
agencje reklamowe, wydawnictwa, agencje marketingowe;• 
biura podróży, hotele, firmy obsługujące ruch zagraniczny • 

     i przedsiębiorstwa spedycyjne;
redakcje mediów (prasa, radio, telewizja);• 
przedsiębiorstwa i korporacje międzynarodowe• 

dr hab. prof. PWSW Jarosław Moklak, 
dyrektor Instytutu Stosunków 

Międzynarodowych

O Instytucie Stosunków Międzynarodowych

Drodzy Czytelnicy,

Trzymacie w Waszych rękach nowy numer „Polityki Globalnej”, pisma, które z 
numeru na numer będzie coraz lepsze. Nie mam co do tego żadnych wątpliwo-
ści, widząc zaangażowanie całej redakcji na czele z Panią Moniką Mryc. „Polityka 
Globalna” ma służyć rozwijaniu zainteresowań szeroko pojętymi stosunkami mię-
dzynarodowymi, ale także dokumentować życie naukowe i studenckie Instytutu 
Stosunków Międzynarodowych PWSW. Mam nadzieję, że uda nam się zachęcić 
do współpracy również uczniów szkół średnich, którzy interesują się tym, co się 
aktualnie dzieje na świecie. To będzie kolejny etap rozwoju naszej gazety. Liczę 
również na zdecydowanie większą aktywność studentów, którzy rozpoczęli w ubie-
głym roku naukę w murach naszej uczelni. Oni bowiem stanowią przyszłość Koła 

Naukowego Młodych Dyplomatów i nadzieję na kontynuację cennej inicjatywy, jaką jest „Polityka Globalna”.
Życzę zatem miłej lektury, która, mam nadzieję, będzie stanowiła inspirację do pogłębiania swojej wiedzy na 
temat współczesnych stosunków międzynarodowych.

dr Paweł Trefler
Opiekun naukowy KNMD i „Polityki Globalnej”

dr Paweł Trefler
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Specjalności na 
„stosunkach międzynarodowych”

Studenci studiując stosunki międzynarodowe mają do wyboru 
atrakcyjne specjalności:

studia strategiczne - NOWOŚĆ • (specjalność od roku 
        ak. 2011/12)

bezpieczeństwo międzynarodowe • 

integracja europejska• 

studia środkowoeuropejskie• 

Ponadto, istnieje również wybór innych specjalności realizowa-
nych w innych instytutach (Instytut Politologii i Polityki 
Regionalnej, Instytut Socjologii, Instytut Historii) zgodnie 
z profilem kierunku.

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE

„Bezpieczeństwo międzynarodowe” to atrakcyjna specjalność 
prowadzona przez prestiżowe uczelnie na całym świecie. Studenci 
zapoznają się z teoretycznymi aspektami wojny i pokoju, unormo-
waniami międzynarodowymi dotyczącymi konfliktów zbrojnych 
oraz współczesnych koncepcji bezpieczeństwa globalnego. Szero-
ko omawiane są zagadnienia terroryzmu międzynarodowego jako 
jednego z najpoważniejszych problemów współczesnego świata. 
Ponadto sporo uwagi poświęcamy polityce bezpieczeństwa Polski 

w wymiarze regionalnym. Studenci poznają zasady funkcjonowa-
nia podstawowych instytucji międzynarodowych mających bez-
pośredni wpływ na politykę światową.
Ukończenie studiów ze specjalnością „bezpieczeństwo międzyna-
rodowe” pozwoli na ocenę i interpretację zagrożeń bezpieczeń-
stwa międzynarodowego i narodowego oraz pozwoli na podjęcie 
działań zmierzających do ich ograniczenia.

Absolwenci są przygotowani do pracy w organizacjach między-
narodowych, konsularnych, organach administracji państwowej i 
samorządowej oraz w instytucjach, służbach i przedsiębiorstwach 
działających w sferze bezpieczeństwa i obronności.

INTEGRACJA EUROPEJSKA

Wybierając specjalność „integracja europejską”, student nabywa 
szerokiej wiedzy o całym procesie integracyjnym na naszym kon-
tynencie i poznaje specyfikę funkcjonowania instytucji 
Unii Europejskiej.

Absolwenci stosunków międzynarodowych ze specjalnością 
„integracja europejska” łatwiej niż inni znajdują zatrudnienie w 
strukturach unijnych, administracyjnych, samorządowych i mię-
dzynarodowych, takich jak:

W ramach specjalności „integracja europejska” student nabywa 
wiedzę i umiejętności z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych, 
a takich specjalistów na dzisiejszym rynku potrzeba bardzo 
wielu.

STUDIA ŚRODKOWOEUROPEJSKIE

Specjalność „studia środkowoeuropejskie” pozwala uzyskać wie-
dzę o stosunkach politycznych, kulturalnych i gospodarczych w 
Europie Środkowej i Wschodniej. Student nabywa umiejętności 
analizowania zdarzeń i zjawisk zachodzących w tej części Europy. 
Absolwenci stosunków międzynarodowych ze specjalnością 
„studia środkowoeuropejskie” dużo łatwiej znajdują pracę w na-
stępujących strukturach zajmujących się nowymi krajami 
UE i Europą Wschodnią:

    

Budowa akademika PWSW

Aula uczelniana PWSW Kolegium Wschodnie
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Afryka – zwana Czarnym Lądem, jest najsłabiej 
rozwiniętym i najbiedniejszym z zamieszka-
łych kontynentów świata. Znaczna część tego 

kontynentu to obszary o bardzo niekorzystnym klima-
cie, jałowych glebach, dużej podatności na epidemie, 
susze i głód. Jeśli sobie akurat przypomnimy o Afry-
kanach, to ich los bardzo nas porusza. Nie można jed-
nak na tym poprzestawać. Warto spróbować poszukać 
prawdziwych rozwiązań, by Afryka przestała być tylko 
synonimem cierpienia. 

Dziś można usłyszeć wiele głosów stwierdzających, 
że ten kontynent zaczyna wchodzić w okres szybkie-
go rozwoju. Za przykłady pozytywnych zmian podaje 
się sytuację w takich krajach jak: Namibia, Libia, RPA, 
Algieria, Maroko, czy Kenia. Jedne są bogate w surow-
ce naturalne, inne są atrakcyjne dla turystów, a kolej-
ne mają szczęście do rozsądnych władz. Niestety, w 
rzeczywistości nadal ponad połowa państw Afryki ma 
PKB na poziomie poniżej 1,6 tys. dolarów na jednego 
mieszkańca. Ludzie giną tam z powodu głodu, pragnie-
nia, epidemii lub w wyniku krwawych wojen klano-
wych, religijnych i politycznych. Media mają zwykle 
kilka etatowych obrazków z Afryki – dziecko głodują-
ce, dziecko z kałasznikowem, dziecko z dzieckiem na 
ręku. Widząc to wysyłamy pieniądze, ale tak naprawdę 
ten kontynent potrzebuje czegoś więcej.

Niewątpliwie bardzo duże znaczenie w rozwoju Afryki 
może mieć edukacja. Nawet podstawowa edukacja po-
zwoliłaby ludności afrykańskiej rozwinąć świadomość 
narodową. Wyedukowana klasa robotnicza i kierow-
nicza byłaby w stanie odbudować gospodarkę. Profe-
sjonalni politycy mogliby nawiązać wiele korzystnych 
kontaktów i zapewnić stabilność wewnętrzną poszcze-
gólnych państw. Takie społeczeństwa są bardziej od-

porne na rozwój radykalizmu religijnego, etnicznego 
czy społecznego. Rządy, które postanowiłyby pomóc 
Afryce, powinny zwrócić szczególną uwagę na politykę 
dużych międzynarodowych firm handlowych i farma-
ceutycznych. Afrykanie są wykorzystywani przez wiel-
kie koncerny, które za bezcen wykupują ich naturalne 
bogactwa, a zatrudnionym tubylcom wypłacają bardzo 
niskie pensje. Wiadomo, że to czysty kapitalizm, lecz 
miliony ludzi żyją przez to w nędzy. Dochodzi jeszcze 
do tego postawa firm farmaceutycznych, które dyktują 
ceny lekarstw na poziomie zdecydowanie zbyt wyso-
kim dla przeciętnego mieszkańca Afryki. Światowa Or-
ganizacja Zdrowia (WHO) nadal nie ma wystarczającej 
siły przebicia, by zmienić postawę tych firm, a skutki 
są takie, że na tym kontynencie rocznie prawie milion 
dzieci poniżej piątego roku życia umiera na malarię. 

Pomoc finansowa, to temat rzeka. Bo każdy lubi te 
ogromne rockowe koncerty, na których gwiazdy ape-
lują o wsparcie dla najbiedniejszych krajów świata. 
Gwiazdy zbierają pieniądze, krytykują polityków, a po-
tem dumnie ogłaszają jak wielka suma zostanie przeka-
zana na cele dobroczynne.  Niestety, nie takiej pomocy 
potrzebuje Afryka. Fundusze te trafiają w ręce wład-
ców lub są inwestowane w zupełnie nieodpowiedni 
sposób, najczęściej niestety marnowane. Przykładem 
jest Kamerun, gdzie rodzina prezydenta inkasuje około 
40% pieniędzy otrzymanych od organizacji międzyna-
rodowych. Jeśli zamiast pieniędzy mieszkańcy Czarne-
go Lądu otrzymaliby maszyny do uprawy ziemi, to ta 
pomoc może faktycznie do nich trafić, a nie „zagubić 
się po drodze”, jak to jest w przypadku pieniędzy. Ale 
by Afryka zaczęła się rozwijać to z pomocą powinny 
jej przyjść bogatsze kraje. Bez tego jej rozwój może 
się zatrzymać, a Afrykanie, zniechęceni niedolą, kolej-
ny raz wpadną w ramiona wojskowych reżimów i będą 
ginąć starciach etnicznych. Zadajmy sobie jedno pod-
stawowe pytanie: czy ,,nasz” świat dorósł do tego, by 
wyciągnąć pomocną dłoń w kierunku Afryki? Chyba 
już najwyższa pora.

Paulina Baj, Anna Balawender
(II rok stosunki międzynarodowe PWSW)

Jak pomóc Afryce?
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 Nil - rzeka, która dzieli kraje

Państwa leżące na Nilem coraz głośniej spierają 
się o dostęp do największej z rzek afrykańskich. 
Egipt uważa najdłuższą rzekę Afryki za swoją 

własność. Opierając się głównie na umowie zawartej w 
1929 r. z brytyjskim jeszcze wtedy Sudanem. Obydwa 
kraje podzieliły wtedy między siebie wszystkie wody 
Nilu. Umowę tę przedłużono w 1959 r., kiedy to Sudan 
uzyskał niepodległość. Wówczas Egipt zagwarantował 
sobie 55,5 km³ zaś Sudan 18,5 km³ wód Nilu. Pozostałe 
kraje, znajdujące się w dorzeczu tej wielkiej rzeki, nie 
otrzymały nic. Ta umowa obowiązuje do dnia dzisiej-
szego. 

Na mocy podpisanych kilkadziesiąt lat temu traktatów 
władze Egiptu przysługują sobie wyłączne prawo po-
dejmowania kluczowych decyzji związanych z Nilem. 
Oznacza to, że żadne z państw bez zgody Egiptu nie 
może korzystać z dorzecza Nilu. Jeden z Egipskich 
polityków tłumaczy to tym, że dla Egipcjan kontrola 
nad Nilem stanowi kwestię bezpieczeństwa narodowe-
go – jest to wręcz sprawa przetrwania 80-milionowego 
narodu.
 
W 1999 r. została podpisana kolejna inicjatywa w 
sprawie dorzecza Nilu. Dziesięć krajów w tym Egipt 
i Sudan zobowiązało się do współpracy odnośnie ko-
rzystania z rzeki. Po podpisaniu tej umowy nie podjęto 
jednak żadnych dalszych kroków. Kolejne negocjacje 
w tej w sprawie nastąpiły dopiero 14 maja ubiegłego 
roku. Na konferencji w Ugandzie pojawili się delegaci 
z Rwandy, Etiopii, Ugandy i Tanzanii, którzy podpisa-
li porozumienie dotyczące projektów planowanych na 
rzece. Parę dni po tym spotkaniu do zawartej konwencji 

przystąpiła Kenia, a Burundi i Demokratyczna Repu-
blika Konga zapowiedziały, że wkrótce to uczynią. Na 
reakcję Egiptu nie trzeba było długo czekać. Rzecznik 
egipskiego rządu powiedział – „Nic nas nie interesuje 
to nielegalne porozumienie”. Natomiast jeden z egip-
skich ministrów dodał, że „jego kraj podejmie wszelkie 
kroki, by chronić swoich praw do Nilu”. 

Czy Egipt zmieni swoje zdanie w tej sprawie? Jeśli 
tego nie zrobi może dojść do pierwszej w we współ-
czesnej historii wielkiej wojny o wodę. Jest to poważ-
ny problem, ponieważ w sumie we wszystkich 10 wy-
żej wymienionych krajach mieszka ok. 400 mln ludzi. 

Tymczasem państwa te mają dalekosiężne plany zwią-
zane z użyciem wód Nilu. Etiopia i Uganda chcą zbu-
dować więcej tam, zaś w Kenii trwają prace irygacyjne. 
W Tanzanii buduje się 170 km wodociągu. Każdy rząd 
potrzebuje Nilu nie tylko dla rozwinięcia rolnictwa, ale 
także jako potencjalnego źródła energii. Etiopski pre-
mier Meles Zanawi mówi – „Egipt musi ustąpić, po-
nieważ chce powstrzymać coś, czego nie da się już po-
wstrzymać”. Walka o dostęp do Nilu to nie przelewki. 
Jeśli Egipt będzie się nadal upierał przy swoim może 
dojść do walk zbrojnych. Jeśli między państwami do-
rzecza Nilu nie będzie współpracy, to ta sytuacja może 
się skończyć wojną. 

Sabina Repich
(II rok stosunki międzynarodowe PWSW)
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„Nikt nie powiedział, że w życiu będzie lek-
ko. Ale na ziemi ocierać się o piekło?” te 
słowa polskiego rapera najlepiej obrazują 

życie ludzi w Afryce. Nikt z nas nie zastanawiał się, 
co by się stało, gdyby zabrakło najważniejszej rzeczy 
potrzebnej do codziennego życia – wody.

Afryka jest drugim pod względem wielkości i najbied-
niejszym kontynentem na kuli ziemskiej, dotkniętym 
wieloma plagami – takimi jak AIDS oraz malaria – a 
także miejscem, gdzie największa część ludności cierpi 

niedożywienie lub nawet głód.
Podstawowym problemem w Afryce jest brak wody 
pitnej. Czynnych pomp wodnych jest zbyt mało w sto-
sunku do wzrastającej liczby mieszkańców. Ludność 
czerpie więc wodę głównie ze stawów, kałuż i okre-
sowych rzek. De facto zbiorniki te są głównym powo-
dem chorób i stanowią wylęgarnię pasożytów, które 
zagnieżdżają się w ciele człowieka. Tak nakręca się 
„spirala śmierci”: brudna woda – choroby – brak leków 
i jakiejkolwiek pomocy medycznej. 

Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że ponad 1,1 
miliarda ludzi na świecie nie ma dostępu do czystej, 
bezpiecznej wody pitnej. Każdego dnia umiera około 
6 tys. dzieci z powodu chorób związanych z niedostat-
kiem wody pitnej. Oznacza to, że co 15 sekund umiera 
z tego powodu jedno dziecko. Przez „brak dostępu” do 
wody rozumie się, że nie ma jej w zasięgu 15 minut 

marszu, czyli że wyprawa po wodę (tam i z powrotem) 
zajmuje co najmniej pół godziny, a w niektórych re-
jonach nawet do ośmiu godzin! Analizy dotyczące te-
renów wiejskich na Czarnym Lądzie wykazały, że po 
wodę idzie się tam średnio 10 kilometrów, a w porze 
suchej nawet dwa razy dalej. Dla nas to niewyobrażal-
ny czas. Jesteśmy przecież przyzwyczajeni, że po wodę 
wystarczy podejść do najbliższego kranu i odkręcić je-
den z korków, by zaczął płynąć szumiący, czysty stru-
mień. 

Te wszystkie kilometry zdecydowanie nie brzmią za-
chęcająco. Kiedy pomnożymy dzienny odległość przez 
wszystkie dni roku, otrzymamy kosmiczne liczby. Wy-
liczono bowiem, że ludzie poszukując wody, łącznie 
przechodzą 16 razy odległość z ziemi na księżyc i z 
powrotem.

W związku z dramatycznym problemem braku wody 
w Afryce powstało wiele organizacji mających na celu 
poprawę tej sytuacji. Do najważniejszych należą: Wa-
ter for Africa, Africare 
i WaterCan.

Polska solidaryzuje się z biedującą Afryką poprzez ak-
cje Polskiej Akcji Humanitarnej, której założycielką i 
koordynatorką jest Janina Ochojska. Od 2006 roku po 
dzień dzisiejszy PAH prowadzi misję w Sudanie Połu-
dniowym. Specjalnie na potrzeby akcji stworzono małą 

Woda, przezroczysty ratunek
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butelkę wody Cisowianka, która w całości dedykowana 
jest tej właśnie organizacji. Jedna butelka, odpowiada 
pięciu litrom wody dla Sudanu. Dzięki staraniom PAH 
wybudowano dotychczas wiele studni, które zapewni-
ły dostęp do bezpiecznej wody pitnej kilku tysiącom 
mieszkańców Sudanu. Akcję wspierają także patroni 
medialni, m.in. TVN, Polskie Radio, National Geogra-
phic Channel, Onet.pl, a także lokalizator internetowy 
Zumi.pl. Ambasadorką akcji „Woda dla Sudanu” zosta-
ła popularna aktorka i modelka Agata Buzek. Dobrze 
jest zdać sobie sprawę z tego, że jest się szczęściarzem, 
że urodziło się w takim miejscu na Ziemi, jak Polska, 
w czasach pokoju, że ma się szansę na edukację, opie-
kę medyczną, jedzenie, dostęp do wody. Od tej świa-
domości już tylko krok do pragnienia, żeby takie pod-
stawowe, oczywiste dla nas dobra, były osiągalne dla 
wszystkich. - mówi Agata Buzek.
Zwykła pomoc nie wymaga od nas wielu wyrzeczeń, 
a dla kogoś może oznaczać kolejny dzień życia. Nikt 
z nas nie doświadczył prawdziwego koszmaru jakim 
jest pragnienie, a ci ludzie muszą żyć i umierać w pra-

gnieniu. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z powagi 
sytuacji, myśląc że Polski to „pragnienie” nigdy nie bę-
dzie dotyczyć. Są jednak w wielkim błędzie. Na dzień 
dzisiejszy owszem, Polska nie cierpi z powodu braku 
wody, ale za ileś lat może stać się drugą Afryką. Czło-
wiek marnuje wodę każdego dnia, nawet w trakcie pro-
stych, domowych czynności, takich jak pranie, zmywa-
nie czy kąpiel. Przeważnie wcale o tym nie myślimy. 
W ostatnich latach średnie zużycie wody na 1 osobę 
wyniosło w naszym kraju około 150 litrów dziennie. 
Mycie zębów przy odkręconym kranie czy kąpiele w 
wannie, zamiast prysznica, to kolejne przykłady jej 
lekkomyślnego zużycia. Tymczasem proste nawyki po-
zwolą w znaczny sposób ograniczyć nadmierny pobór 
wody w naszym domu. Każda kropla, która bezcelowo 
wypływa z kranu ma wpływ na ograniczenie dostępno-
ści wody na świecie 

Furmańska Justyna
(II rok stosunki międzynarodowe PWSW)

Przez szarą strefę należy rozumieć działalność go-
spodarczą niezgłoszoną do opodatkowania, tzw. 
„pracę na czarno”. Szara strefa jest zatem dzia-

łalnością zarobkowa prowadzoną bez wnoszenia odpo-
wiednich opłat, płacenia stosownych podatków i bez 
przestrzegania obowiązujących norm prawnych. Z róż-
nych źródeł dowiadujemy się, że ponad jedna czwarta 
całej naszej gospodarki to tzw. szara strefa, którą mo-
żemy podzielić na następujące obszary:
1. Szczególnie groźne dla ładu publicznego i finansów 
państwa:
  • obrót paliwami płynnymi, w tym również gazem 
płynnym,
  • obrót alkoholem etylowym,
  • obrót wyrobami tytoniowymi,
  • nielegalny hazard;
2. Transfer dochodów za granicę;
3. Nielegalne zatrudnienie;
4. Nierejestrowany obrót towarami i usługami.
 
Rynek paliw jest specyficznym działem gospodarki na-
rodowej, który z uwagi na występujący na nim obrót na 
dużą skalę oraz możliwości osiągnięcia dużych zysków 
jest szczególnie narażony na występowanie szarej stre-
fy. Udział szarej strefy w obrocie paliwami obejmuje 
dochody pochodzące z nieodprowadzania do budżetu 
państwa należnego podatku akcyzowego oraz podatku 
VAT.

W naszym kraju nadal powszechnym zjawiskiem jest 
praca „na czarno”, która dotyczy niemal wszystkich 
grup wiekowych i zawodowych (w Polsce nawet 10 
proc. ogółem zatrudnionych pracowników). Szcze-
gólnie duży odsetek pracowników nierejestrowanych 
notowany jest w sektorach usług budowlanych, prac 
ogrodniczych, usług sąsiedzkich, handlu (np. bazaro-
wego, ulicznego, na giełdach towarowo-rolnych), prze-
glądów i napraw samochodów, usług transportowych, 
opieki nad dziećmi lub starszymi osobami, usług kra-
wieckich, prac domowych (np. sprzątanie), działalno-
ści produkcyjnej, korepetycji, usług turystycznych i 
gastronomicznych.
Podziemie gospodarcze powoduje poważne wyrwy w 
budżecie państwa, ale z drugiej strony ma poniekąd 
pozytywny wpływ na gospodarkę i samopoczucie kon-
sumentów. Dlatego wojna rządu z szarą strefą wciąż 
wydaje się grą pozorów. Do zwalczania szarej strefy 
używa się głównie narzędzi policyjnych, zamiast wdra-
żać rozwiązania systemowe. Zwalczanie szarej strefy 
trzeba prowadzić rozsądnie, ponieważ budżet z roku na 
rok potrzebuje coraz większego dokapitalizowania. Z 
tego względu planuje się wprowadzenie kas fiskalnych 
w biurach prawników i w przychodniach lekarskich. 
Prawnicy i lekarze byli bowiem dotąd uprzywilejowani 
np. w stosunku do sklepikarzy czy taksówkarzy. 

Do rozwiązań systemowych, które przyczyniłyby się 

Udział szarej strefy w gospodarce polskiej
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do zredukowania szarej strefy należy zaliczyć poprawę 
kultury pracy w urzędach skarbowych, uproszczenie 
przepisów podatkowych, zahamowanie marnotrawie-
nia pieniędzy podatników. Wydaje się, że należy ob-
niżyć wysokość podatków oraz pozapłacowych kosz-
tów pracy. Trzeba także zredukować składki rentowe, 
szczególnie w przypadku osób o niskich dochodach, 
a takie ma większość pracowników szarej strefy. Do 
wzrostu szarej strefy przyczyniają się także tzw. wcze-
śniejsi emeryci. Jest to 1,4 mln osób, które dobrowol-
nie przeszły na emeryturę przed osiągnięciem tzw. 
wieku emerytalnego (60 lat – dla kobiet, 65 lat – dla 
mężczyzn), ale chcą sobie jeszcze dorobić do otrzymy-
wanego świadczenia. Muszą się jednak zmieścić w wy-
znaczonym odgórnie limicie zarobków. ZUS zmniejsza 
lub zawiesza ich świadczenia, jeżeli osiągną dodatkowy 
przychód przekraczający 70 proc. średniej płacy. Jeżeli 
dorobią ponad 130 proc. ZUS w ogóle zawiesza wypła-
tę. Emeryci zakładają własne firmy, aby móc zarabiać 
bez groźby utraty świadczenia, choć w rzeczywistości 
często robią 
to samo dla tego samego pracodawcy, który zatrudniał 
ich przed przejściem na emeryturę. Utrzymywanie li-
mitów dorabiania powoduje zatem nie tylko wzrost 
szarej strefy, ale także przyczynia się do bierności za-
wodową. Zdaniem ekspertów, limity powinny być zli-
kwidowane, a takie same zasady dorabiania powinny 
obowiązywać wszystkich młodszych emerytów. Dzięki 
temu zmniejszy się szara strefa zatrudnienia, a zyska 
budżet i dotowany przez niego Fundusz Ubezpieczeń 
Społecznych.

Od 1 stycznia 2011 roku obowiązuje nowa ustawa 
emerytalna, według której, pracownik który chce po-
bierać emeryturę, będzie musiał „pozbyć się” statusu 
pracowniczego - czyli rozwiązać łączący ich z praco-
dawcą stosunek pracy przynajmniej na jeden dzień. W 
przeciwnym razie dojdzie do zawieszenia emerytury 
i to niezależnie od wysokości osiąganego przychodu 
i wieku osoby uprawnionej do emerytury. Natomiast 
czynny zawodowo emeryt, pobierający świadczenie 
już w 2010 r., ZUS wstrzyma jego wypłatę świadczenia 
dopiero od 1 października 2011 r. Zgodnie z przepisa-
mi zawieszona emerytura jest ponownie wypłacana od 
miesiąca, w którym przynajmniej przez 1 dzień emeryt 
już nie pracuje w ramach tego samego zatrudnienia, 
co przed nabyciem emerytury, jednak nie wcześniej 
niż od miesiąca, w którym został zgłoszony wniosek. 
I tak, jeśli umowa o pracę rozwiązuje się z ostatnim 
dniem miesiąca (np. 31 stycznia, czy 28 lutego), wy-
płata emerytury przysługuje od następnego miesiąca, 
nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia miesiąca, 

w którym zgłoszono wniosek w tej sprawie. 
Nowa regulacja dotyczy zatem wszystkich emerytów, 
którzy nie rozwiązali stosunku pracy zawartego przed 
uzyskaniem prawa do emerytury, a więc zarówno tych, 
którzy już przeszli na emeryturę, jak i tych, którzy pra-
wo do emerytury uzyskają dopiero w 2011 r. Inne są 
jednak terminy, od kiedy nastąpi zawieszenie emerytu-
ry. Nie wiadomo jednak czy nowa ustawa emerytalna 
przyczyni się do zahamowania wzrostu szarej strefy- 
okaże się z to z czasem.

Głównymi przyczynami powstawania szarej strefy są 
zatem: 
 • Nadmierny fiskalizm (obciążenia podatkowe, ubez-
pieczenia społeczne),
 • nieelastyczne przepisy prawa pracy,
 • zróżnicowanie stawek podatkowych (VAT i podatek 
akcyzowy) dla podobnych grup asortymentowych,
 • nieprzejrzyste i niejednoznaczne przepisy dotyczące 
działalności gospodarczej,
 • uwarunkowania Kodeksu Pracy – wymagania bez-
pieczeństwa i higieny pracy, zasady zatrudniania i 
zwalniania pracowników, w tym szczególnie obcokra-
jowców.

Polska pod względem wielkości gospodarki niefor-
malnej sytuuje się pośrodku światowej stawki. Według 
najnowszych wyliczeń Banku Światowego 29,1 proc. 
PKB Polski wytwarzane jest w szarej strefie. W porów-
naniu do krajów afrykańskich (Zimbabwe – 64 proc., 
Nigeria – 59 proc.), czy Rosji –47 proc., nasz kraj może 
poszczycić się niezwykle „białą strefą”. Najniższe sza-
cunki odnośnie szarej strefy notują Stany Zjednoczone 
– 7,9 proc. oraz Szwajcaria – 8.5 proc. W pozostałej 
znakomitej większości krajów zachodnich szara strefa 
oscyluje w granicach 10 proc., w nielicznych przypad-
kach przekraczając 20 proc. (Grecja, Portugalia, Hisz-
pania).

Główny Urząd Statystyczny (GUS) ogłosił, że za kil-
ka lat zacznie oficjalnie uwzględniać całą „gospodarkę 
cienia” w naszym PKB. Taki ruch ma poprawić ma-
kroekonomiczne wskaźniki Polski, m.in.: relację długu 
publicznego do PKB, co jest ważne dla spełnienia wy-
mogów wejścia do strefy euro.

Podsumowując powyższe rozważania możemy stwier-
dzić, że z problemem szarej strefy boryka się nie tylko 
Polska, ale każdy przebadany kraj, a w niektórych z 
nich gospodarka nieformalna wytwarza co najmniej 
jedną trzecią PKB. Dalej na wschodzie jest jednak 
jeszcze gorzej – w Rosji prawie połowa działalności 
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gospodarczej przypada na szarą strefę, a na Ukrainie 
ponad połowa – 58 proc.. Występowanie szarej strefy 
jest zjawiskiem powszechnym, charakterystycznym 
dla wszystkich gospodarek, jednak szczególnie do-
tyczy krajów słabo rozwiniętych. Regułą jest, że im 
niższy  poziom rozwoju gospodarczego, im państwo 
biedniejsze i gorzej zorganizowane, im krótsze posia-
da tradycje kulturowe, cywilizacyjne i państwowe, tym 

większy jest w nim zakres gospodarki nieformalnej.

Justyna Kędziora
(II rok stosunki międzynarodowe PWSW)

Dnia 14 października 2010 r.  o godz.  5.30 cza-
su lokalnego zakończyła się spektakularna 
akcja ratowania 33 górników w Chile, którzy 

przebywali pod ziemią 69 dni. Po raz pierwszy ludzie 
przeżyli tak długo w ekstremalnych warunkach, jakie 
panują w kopalniach.
5 sierpnia górnicy w kopalni miedzi i złota w San José 
na chilijskiej pustyni Atacama nastąpił zawał. Ok. 700 
metrów pod ziemią znalazło się 33 górników całkowi-
cie odciętych od świata. Uwięzieni głęboko pod zie-
mią, w gorącym i wilgotnym środowisku spędzili 69 
dni. Przez pierwsze 17 dni po zasypaniu uważano, że 
wszyscy zginęli. Gdy jednak stwierdzono, że górnicy 
żyją, eksperci szacowali szanse ich dalszego przeżycia 
na 2proc.
Wydostanie górników odbyło się za pomocą specjalnej 
kapsuły-windy „Feniks”, przeznaczonej dla jednej oso-
by i wyposażonej m.in. w butlę z tlenem oraz czujnik 
pracy serca. Całość akcji przewidywana była na 36-48 
godzin, ale zakończyła się szczęśliwie już po 22 godzi-
nach i 37 minutach. W Santiago – stolicy Chile – trans-
misję na żywo  z wydobywania górników oglądało na 
ulicach setki ludzi. Pierwszym wydostanym na po-
wierzchnię ziemi był górnik Florencio Avalos, na któ-

rego z utęsknieniem czekała żona z synkiem. W błysku 
fleszy i wśród wiwatów zgromadzonego tłumu prezy-
dent Chile Sebastián Piñera pogratulował górnikowi.
Ostatni z uratowanych, lider grupy,  górnik Luis Urzua 
powiedział: „Zrobiliśmy to, na co czekał cały świat. 
Mieliśmy siłę, ducha i chcieliśmy walczyć. Chcieliśmy 
walczyć dla naszych rodzin i to było najważniejsze” . 
Kiedy ostatniego górnika wyciągnięto na powierzchnię 
w całym Chile zapanowała euforia, w górę wystrzeli-
wano korki szampanów i odśpiewywano dumnie hymn 
narodowy.

Sami uratowani, trafili od razu do szpitala. Według le-
karzy byli w dobrej kondycji fizycznej 
i psychicznej. Przez pewien czas musieli jedynie nosić 
specjalistyczne ciemne okulary, by chronić oczy przed 
światłem słonecznym po kilkudziesięciu dniach spę-
dzonych w ciemnościach.

Monika Mryc
(II rok stosunki międzynarodowe PWSW)

Uratowani górnicy w Chile
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Jak co roku ceremonia wręczenia Pokojowych Na-
gród Nobla odbywa się w kolejną rocznicę uchwa-
lenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. 10 

grudnia 2010 r. w Oslo, w obecności króla Norwegii 
Haralda V, miało miejsce uhonorowanie Pokojową Na-
grodą Nobla – chińskiego dysydenta Liu Xiaobo „za 
długą walkę bez przemocy na rzecz podstawowych 
praw w Chinach”. 
Z powodu nieobecności laureata pozostawiono puste 
krzesło, na którym symbolicznie położono dyplom Po-
kojowej Nagrody Nobla. Chiński obrońca praw obywa-
telskich, 54-letni Xiaobo nie mógł przybyć na ceremo-
nię, ponieważ od 2009 r. odbywa karę 11 lat więzienia, 

po tym jak skrytykował otwarcie władze ChRL. Jego 
żona przebywa w areszcie domowym. Thorbjoern Ja-
gland – przewodniczący norweskiego komitetu no-
blowskiego – komentując nieobecność laureata powie-
dział: „Żałujemy, że laureat nie jest tu dziś obecny. Jest 
(...) w więzieniu w północno-wschodnich Chinach. Nie 
może być tu dziś z nami także jego małżonka Liu Xia, 
ani najbliżsi krewni. (...) Już sam ten fakt pokazuje, 
że nagroda była potrzebna i słuszna”. Wskazywał, ze 
„Liu skorzystał tylko ze swych praw człowieka i stał 
się symbolem walki o te prawa w całych Chinach „ – 
apelując tym samym 
o uwolnienie noblisty, który odbywa karę za „podżega-
nie do działań na szkodę władzy państwowej”. 
W historii Pokojowych Nagród Nobla w przeszłości 
tylko raz zdarzyło się żeby ani laureat ani jego rodzi-
na nie mogli odebrać przyznanej nagrody. Miało to 
miejsce w 1936 r., podczas rządów Adolfa Hitlera. Na-

grodę przyznano wówczas niemieckiemu pisarzowi i 
pacyfiście Carlowi von Ossietzky. Laureat od 1933 r. 
przebywał w obozach koncentracyjnych i więzieniach 
m.in. za krytykowanie polityki militarnej nazistów oraz 
ujawnienie kwestii zbrojeniowej Niemiec.
Nasz rodak Lech Wałęsa, nagrodzony w 1983 r. Po-
kojową Nagrodą Nobla, również nie mógł przybyć na 
ceremonię, w jego imieniu nagrodę odebrała jego żona 
Danuta. „Wiem, co to znaczy nie móc pojechać, czy 
obawiać się o tego, kto pojechał w twoim imieniu. My-
ślałem, że reżim nie pozwoli mi wrócić, znałem ich. 
Poprosiłem moją żonę, aby pojechała. Gdyby zabronili 
wrócić matce moich dzieci, to byłby za duży skandal” – 

powiedział były prezydent.
Chiński reżim uważa, że 
przyznanie nagrody Liu Xia-
obo jest swoistą ingerencją w 
wewnętrzne sprawy państwa 
i wzywał do zbojkotowania 
uroczystości. Wcześniej, we 
wrześniu władze chińskie 
ostrzegły Komitetowi No-
blowski, że przyznanie tej 
prestiżowej nagrody chiń-
skiemu dysydentowi będzie 
„nieprzyjaznym gestem” w 
stronę Chin. W odpowiedzi 
przewodniczący Komitetu 
Noblowskiego stwierdził, że 
Chiny jako światowe mocar-
stwo powinny zaakceptować 
fakt, iż mogą być poddane 

ocenie i krytyce. 
Liu Xiaobo brał udział  w protestach na placu Tian’an-
men w Pekinie w 1989 r., co kosztowało go spędzenia 
dwóch lat w więzieniu.  W 2008 r. był on współautorem 
„Karty 08” manifestu ponad 300 chińskich intelektuali-
stów i aktywistów, gdzie m.in. domagano się przepro-
wadzenia w kraju reform demokratycznych, zniesienia 
systemu jednopartyjnego i zagwarantowania swobody 
wypowiedzi. 22 grudnia 2009 r. postawiono mu przed 
sądem zarzuty uprawiania działalności wywrotowej, a 
25 grudnia zapadł wyrok 11 lat pozbawienia wolności.
Artykuł 35. chińskiej konstytucji mówi o szeregu wol-
ności dla obywateli, takich jak wolność słowa czy pra-
sy. Niestety, to prawo pozostaje tylko pustymi słowami 
na kartkach papieru, co potwierdza skazanie Xiaobo. 
Zasądzona mu wieloletni kara pokazuje jak bardzo Chi-
ny obawiają się zmian społecznych i za wszelką ceną 
starają się utrzymać stary porządek kosztem wolności 

Walka o wolność w Chinach nadal trwa
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obywateli. Agresywna reakcja ze strony rządu ChRL 
wobec przyznania Nagrody Nobla Liu Xiaobo ukazuje, 
iż pod powłoką rosnącej potęgi gospodarczej w kraju 
brakuje stabilności społecznej, pogłębia się przepaść 
między bogatymi a biednymi, a obywatele poddani nie-
ustannej presji i kontroli z czasem się buntują.
Władze Chin zrobią wszystko aby utrzymać monopol 
władzy. Pozostaje pytanie, czy istnieje sposób na zmie-
rzenie sukcesu państwa, który poświęca prawa jednost-
ki, grupy obywateli, dla dobra ogółu, jakim jest naj-
wyższy w skali światowej wzrost ekonomiczny?
Na koniec pragnę przytoczyć słowa Liu Xiaobo wygło-
szone podczas jego procesu:
„Nienawiść może zniszczyć ludzką inteligencję 
i sumienie. Wroga mentalność zatruje ducha narodu, 

wznieci okrutne i śmiertelne walki, zniszczy w społe-
czeństwie tolerancję i człowieczeństwo oraz stanie się 
przeszkodą w dążeniach narodu ku wolności i demo-
kracji” – głosił tekst mowy obrończej. „Pełen optymi-
zmu oczekuję nastania wolnych Chin. Bo nie ma takiej 
siły, która mogłaby położyć kres ludzkiemu dążeniu do 
wolności. Chiny w końcu staną się krajem rządzonym 
przez prawo, gdzie prawa człowieka są nadrzędne”.

Monika Mryc
(II rok stosunki międzynarodowe PWSW)

Od wielu lat Krym jest przysłowiową „kością 
niezgody” w stosunkach Rosji i Ukrainy. Ob-
szar Półwyspu jest częścią Ukrainy, 

ale zamieszkują go w większości Rosjanie.
 

Głównym problemem dotyczącym statusu Krymu w 
stosunkach pomiędzy Rosją 
i Ukrainą jest kwestia stacjonowania na Półwyspie ro-
syjskiej Floty Czarnomorskiej. Dla Rosji utrzymywa-
nie baz na Krymie to przede wszystkim kwestia pre-
stiżu. Chodzi również o utrzymywanie własnej strefy 
wpływów, ochronę planowanych szlaków transportu 
surowców oraz instrument nacisku na kraje takie, jak 
np. Gruzja. Jak wiadomo, okręty wchodzące w skład 
Floty Czarnomorskiej wzięły udział w wojnie rosyjsko 
– gruzińskiej w 2008 r. Ukraina zażądała wówczas de-
kretem prezydenta Wiktora Juszczenki, aby rosyjskie 
okręty z 72-godzinnym wyprzedzeniem informowały 
ukraińską administrację o wyjściu w morze. Faktycz-

nie, z punktu widzenia prawa międzynarodowego, była 
to sytuacja bez precedensu – okręty rosyjskie prowa-
dziły działania wojenne przeciwko Gruzji, korzystając 
z baz na terytorium państwa trzeciego, czyli Ukrainy, 
które sprzeciwiało się działaniom Rosji. 

Drugi poważny problem 
na Krymie to konflikty o 
podłożu etnicznym i na-
rodowościowym. Po roz-
padzie ZSRR na Półwy-
sep zaczęli coraz liczniej 
powracać wysiedleni Ta-
tarzy i ich potomkowie. 
Jednak miejsca, które 
wcześniej zamieszkiwa-
li zostały już zasiedlone 
przez Rosjan. Prowadzi 
to do poważnych napięć 
i konfliktów pomiędzy 

ludnością tatarską a rosyjską. Podobnie jak Tatarzy,  
mniejszością na Krymie jest również ludność ukraiń-
ska. Język ukraiński jest tu praktycznie nieużywany, 
a dominują rosyjski lub krymsko-tatarski. Co więcej, 
obszar Krymu należy do najbardziej pro-rosyjskich na 
całej Ukrainie, co widać chociażby po wynikach wy-
borów parlamentarnych i prezydenckich. Rosyjskie 
organizacje i stowarzyszenia działające na tym terenie 
otrzymują wsparcie finansowe od swoich partnerów z 
Rosji. Wszystko to powoduje, że Półwysep Krymski, 
będący formalnie częścią Ukrainy, jest w znacznym 
stopniu powiązany z Rosją.

Szczęśliwie dla Krymu i jego mieszkańców, wszelkie 

Co z tym Krymem?
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Sytuację kobiet w Afganistanie najlepiej obrazu-
je okładka czasopisma „Time” z sierpnia 2010r. 
Widać na niej młodą Afgankę, która została 

okrutnie okaleczona przez męża, ponieważ zdecydo-
wała się od niego odejść. Dramat tej niegdyś bardzo 
ładnej dziewczyny rozpoczął się z chwilą ukończenia 
16 lat, kiedy to zgodnie z zawartą wcześniej umową, 
została wydana za mąż i weszła do nowej rodziny. W 
nowym miejscu Aisza (imię zmienione) nie chciała dłu-
żej znosić ciągłych tortur i poniżania ze strony męża, 
dlatego zdecydowała się na ucieczkę od niego. Za ten 
czyn została ukarana obcięciem nosa i uszu- zgodnie z 
wyrokiem Talibów i porzucona w górach, by 
umarła. Dziewczynie udało się jednak prze-
żyć…
Afganistan to kraj, w którym wciąż toczy się 
wojna. Panuje tam jeden z najwyższych na 
świecie wskaźników śmiertelności, a oko-
ło 70% ludności nie ma dostępu do czystej 
wody. Wieloletni konflikt oraz złe warunki 
klimatyczne odcisnęły swoje piętno na lud-
ności tego kraju. Szczególnie tragiczna jest 
sytuacja tamtejszych kobiet i dzieci. Codzien-
nie z powodu powikłań ciążowych życie traci 
50 Afganek.
 
Podczas fundamentalistycznych rządów Ta-
libów dziewczynki i kobiety w Afganistanie 

zostały całkowicie pozbawione dostępu do edukacji, 
opieki lekarskiej i mają bardzo ograniczone możliwo-
ści podjęcia pracy. Młode Afganki najczęściej jeszcze 
zanim ukończą 15 rok życia zostają wydane za mąż za 
mężczyznę, który często jest kilkadziesiąt lat starszy.  
Zdarzają się przypadki, iż żonami zostają 11-latki, któ-
re są fizycznie niedojrzałe do rodzenia dzieci i dlatego 
stają się służącymi i robotnicami. Dziewczynki trak-
towane są przedmiotowo, sprzedawane mężczyznom. 
Narzucana jest im rola niewolnic, które posłusznie 
znoszą stosowaną wobec nich przemoc i obelgi. Cięż-
ko  oszacować jak wiele młodych Afganek traci życie 
i zdrowie przedwcześnie zachodząc w ciążę. Maltre-
towane dziewczynki często już w wieku 13 lat zostają 
matkami, a rząd afgański praktycznie nic nie robi, by 
temu zapobiec.
W 1966 r. utworzono w Kabulu Wydział  Krzewienia 
Cnoty i Zapobiegania Rozpuście. Zabroniono wówczas 
kobietom podejmowania pracy (prócz pielęgniarek), 
kształcenia się i wychodzenia z domu bez obecności 
krewnego – mężczyzny, zwanego mahram, czyli męża, 
ojca, syna lub brata. Najbardziej widocznym do dziś 
wyrazem ograniczania wolności kobiet jest nakaz no-
szenia pełnej burki – stroju który niemal całkowicie za-
krywa ciało, co miało zapobiegać wzbudzaniu pożąda-

Afganistan - kobiety za zamkniętymi drzwiami
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spory dotyczące statusu tej autonomicznej republiki 
rozwiązywane są w drodze dialogu. Przywiązanie do 
tej formy rozwiązywania sporów podkreślają przedsta-
wiciele wszystkich zamieszkujących na Krymie naro-
dowości, zwłaszcza Tatarzy. Korzyści, jakie odnoszą 
wszyscy zainteresowani, wynikające ze strategicznego 
położenia Półwyspu oraz jego znaczenia gospodarcze-
go, sprawiają, że w przypadku Krymu ryzyko wybuchu 

otwartego konfliktu na tle separatystycznym należy 
ocenić jako stosunkowo niewielkie. 

Paulina Baj
(II rok stosunki międzynarodowe PWSW)
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nia wśród obcych mężczyzn. „Nie wiesz, co to znaczy 
być kobietą w Kabulu. Musimy się zakrywać od stóp 
do głów, tak, że nawet kostki nie mogą być widoczne. 
A jeśli są, zostaniemy pobite i zwyzywane.” – to słowa 
Afganki, obecnie emigrantki, która działa w kobiecej 
organizacji RAWA (Revolutionary Association of Wo-
men of Afghanistan). Po 1966 r. nakazano kobietom 
pozostawać w domu, a pracodawcom zatrudniającym 
kobiety groziła surowa kara. Piosenkarkom zabronio-
no śpiewać gdyż ich głosy miały rozpraszać mężczyzn. 
Afganki nie mają do dziś prawa pokazywać swoich 
twarzy publicznie, nie mogą nosić burek w jasnych ko-
lorach ani robić sobie makijażu. Zabronione są również 
buty na obcasach, ponieważ ich stukot może prowoko-
wać mężczyzn.
 
Oto kilka wyodrębnionych wydarzeń wynotowanych z 
raportów Amnesty International:
22 stycznia 1996 r. Herat – kobietę idącą ulicą potrącił 
samochód Talibów, a oto komentarz gubernatora odno-
śnie tej sprawy: „Kobiety nie mają prawa poruszania 
się poza domem Jeśli potrącony byłby mężczyzna to 
wszczęlibyśmy śledztwo. Niech inne kobiety zapamię-
tają to jako dobrą lekcję i nie wychodzą ze swoich do-
mów.”
27 lutego 1997 r. Kabul – nastoletnia dziewczynka Su-
hailullah została zaaresztowana przez Talib i skazana 
publicznie na 100 batów, za to że szła ulicą z mężczy-
zną, który nie był jej krewnym.
6 listopada 1997 r. Kabul – kobieta z poparzeniami 
80proc. ciała umiera w szpitalu, gdyż lekarzowi zabro-
niono jej rozebrania w celu udzielenia pomocy.

Afganki bardzo często popełniają samobójstwo, bądź 
trafiają do szpitali psychiatrycznych, ponieważ nie są 

w stanie znieść dramatycznych warunków, w jakich 
im przyszło żyć. Pomocy afgańskim kobietom udzie-
la m.in. wspomniana wyżej organizacja RAWA, która 
działa w Pakistanie. Kobietom w Afganistanie odma-
wia się sprawiedliwości. Są bezkarnie gwałcone i wy-
dawane przedwcześnie za mąż. Nawet jeśli kobieta 
uzyska dostęp do policji lub sądu spotyka się z jawną 
dyskryminacją. Od 2001r., tj. od rozpoczęcia wojny w 
Afganistanie niewiele się zmieniło. 

Na okładce „Time’a” widnieje napis: „Oto, co się sta-
nie, gdy wycofamy się z Afganistanu”. 
Jednak same zmiany władz nie wystarczą, aby sytuacja 
kobiet w Afganistanie się poprawiła, bowiem problem 
ochrony praw kobiet nadal nie został wkomponowany 
w tamtejszy system prawny.

Monika Mryc
(II rok stosunki międzynarodowe PWSW)

Atak i rozmowy, siadanie do stołu negocjacji – 
tak od lat wygląda polityka Korei Północnej. 
Pjongjang ma 1,2 mln żołnierzy, broń atomo-

wą i nowoczesne systemy rakietowe. Społeczność mię-
dzynarodowa obawia się, że kiedyś zostaną one użyte 
na szeroką skalę.
Historia stosunków między Koreami w ciągu ostatnich 
lat to dzieje prowokacji, które już wielokrotnie mogły 
doprowadzić do nowej konfrontacji.
W latach 1950-1953 Korea Północna i Korea Południo-
wa prowadziły otwarte walki. Od tego czasu formal-
nie pozostają w stanie wojny, gdyż podpisano jedynie 
zawieszenie broni. Napięcie między obiema Koreami 
zaostrzyło się na początku roku, kiedy Seul oskarżył 

Pjongjang o zatopienie południowokoreańskiego okrę-
tu, na którym zginęło 46 marynarzy. Jednak gdy latem 
Koreę Północną nawiedziła ogromna powódź, Południe 
natychmiast zareagowało oferując pomoc humanitarną. 
To tylko na „chwilę” ociepliło stosunki zwaśnionych 
państw.
23 listopada br. Korea Północna ostrzelała południo-
wokoreańską wyspę Yeonpeong na Morzu Żółtym. 
Według różnych relacji w wyspę uderzyło od kilku-
dziesięciu do 200 pocisków. Płonęły domy i wzgórza, a 
miejscowa ludność została ewakuowana. Według rela-
cji obserwatorów, pożary na zamieszkałej przez około 
1200 ludzi wyspie wymknęły się spod kontroli, a lu-
dzie byli śmiertelnie przerażeni. Z powodu ran odnie-

Incydent - czy zamierzona prowokacja?
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sionych podczas ostrzału zmarło dwóch żołnierzy sił 
południowokoreańskich.
„Tymczasem” Seul i Pjongjang przerzucają się oskar-
żeniami. Korea Północna twierdzi, że to siły południo-
we pierwsze otworzyły ogień. Druga strona tłumaczy, 

że faktycznie przeprowadziła na morzu ćwiczenia woj-
skowe, ale w stronę Północy nie padł żaden strzał. Z 
kolei eksperci oceniają gorące wydarzenia jednoznacz-
nie – to kolejna prowokacja i szantaż północnokoreań-
skiego reżimu.

Prezydent Korei Południowej Li Miung Bak, oświad-
czył, że odpowiedź na atak, który według Reutera był 
najcięższym ostrzałem Południa od czasu zakończenia 
działań wojennych w 1953 r., musi być stanowcza. Seul 
przeprowadzi – jak to określił – „ogromny odwet”, jeśli 

Korea Północna jeszcze raz zaataku-
je.                 
A więc czemu służyła ta prowoka-
cja? Nicolas Levi publicysta stro-
ny internetowej northkorea zwra-
ca uwagę, że niedługo miały być 
wznowione rozmowy sześciostron-
ne w sprawie programu atomowego 
Korei Północnej. Władze tego kraju 
wierzą w to, że ich ojczyzna jest nie-
tykalna. Po raz kolejny chcą w ten 
sposób wymóc pomoc gospodarczą, 
wojskową i energetyczna. Jest to 
zatem standardowy szantaż. Korea 
Północna mówi: nie będziemy ata-
kować, jeśli dostaniemy pomocy – 
wyjaśnia Levi. 
Choć tym razem atak był wyjątkowo 
brutalny i ucierpieli również cywile, 
Pjongjang ma znów szansę dostać 
to, czego chce. Tak więc to Korea 

Północna rozdaje karty na Półwyspie Koreańskim.

Anna Baran,  Ewa Frańczak 
(II rok stosunki międzynarodowe PWSW)
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W dniach 8-11 września 2010r. odbyło się Mię-
dzynarodowe Forum Ekonomiczne w Kry-
nicy. Przedsięwzięcie to organizowane jest 

co roku  w pierwszej połowie września już od 20 lat. 
Przez te kilka dni Krynica-Zdrój , pełniąca na co dzień 
rolę uzdrowiska,  gości wiele znanych i bardzo waż-
nych osobistości ze świata polityki, gospodarki oraz 
kultury. Z założenia Krynickie forum oprócz znaczenia 
czysto ekonomicznego ma stworzyć obywatelom oka-
zję do spotkania z osobami  z pierwszych stron gazet 
czy telewizyjnych wiadomości. W przerwach pomię-
dzy panelami dyskusyjnymi mieszkańcy i  kuracjusze 
mogą zobaczyć, a nawet porozmawiać czy też zrobić 
sobie zdjęcie z zaproszonymi gośćmi. Tego roku do-
stęp został jednak nieco ograniczony ze względów bez-
pieczeństwa. Wszystko dlatego, że wśród uczestników 
forum można było spotkać m.in. obecnego Prezyden-
ta Polski -  Bronisława Komorowskiego, Przewodni-
czącego Parlamentu Europejskiego – Jerzego Buzka i 
Przewodniczącego Komisji Europejskiej –Jose Manu-
le’a Barroso oraz wiele innych, ważnych osobistości. 
Oprócz polityków w forum uczestniczyli  przedstawi-
ciele innych krajów, dyplomaci, eksperci, biznesmeni. 
Myślą przewodnią tegorocznego forum był ład po 
Traktacie Lizbońskim i możliwości jakie dostarcza dla 
młodej Europy. Panele dyskusyjne prowadzone przez 
cztery dni dotyczyły spraw międzynarodowych i pro-
blemów ogólnych. Poruszane kwestie pogrupowane 
były na 11 kategorii, m.in. bezpieczeństwa międzyna-
rodowego, biznesu i zarządzania, forum energetyczne-
go, makroekonomii , polityki międzynarodowej, a także 
Unie Europejskiej i jej sąsiadów. Spotkania odbywały 
się w budynkach przy głównym deptaku, trwały półto-

rej godziny i były prowadzone przez moderatora i kilku 
panelistów. Osoby chcące wysłuchać dyskusji musiały 
posiadać odpowiednią przepustkę. Oprócz poważnych 
rozmów odbywały się różnego rodzaju imprezy kultu-
ralne i rozrywkowe, a od wieczora do późnych godzin 
nocnych trwały bankiety. 
Studenci PWSW już od dwóch lat biorą udział w kry-
nickim forum. Występują oni w charakterze prakty-
kantów i współtworzą spotkanie od strony technicznej. 
Ich zadaniem jest udzielanie informacji i prowadzenie 
przygotowań do paneli dyskusyjnych i koordynowanie 
czasu ich trwania. W pierwszym roku udostępniono 
23 miejsca dla studentów. Dzięki ich solidnej pracy 
w roku ubiegłym liczba ta została podniesiona do 44 
i byli oni jedną z najliczniejszych grup uczelnianych. 
Żeby dostać się na praktyki należało wypełnić formu-
larz i wysłać  go do opiekunki grupy i jednej z inicja-
torek owych praktyk – Pani mgr Małgorzaty Kuźbidy. 
Spośród nadesłanych zgłoszeń wybierane zostają naj-
lepsze. Poszukiwani są studenci pracowici, komunika-
tywni,  zorganizowani i cechujący się wysoką kulturą 
osobistą. Dodatkowym atutem jest znajomość języków 
obcych. Studenci często musieli korzystać z tej zdolno-
ści podczas udzielania odpowiedzi i kierowania obco-
krajowców do poszukiwanych przez nich miejsc. Do-
datkowo, niektórzy żacy oddelegowani byli do pracy 
przy czytnikach. Ponieważ wstęp na panele mieli tylko 

Międzynarodowe Forum Ekonomiczne w Krynicy,
czyli niezwykła szansa na praktyki studentów z PWSW
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goście akredytowani,  ich zadaniem było sprawdzanie 
ważności  przepustek i na ich podstawie decydowa-
nie o wpuszczeniu.  Studenci również posiadali swoje 
identyfikatory z napisem „Forum service Staff”, które 
uprawniały do poruszania się po wydzielonej strefie za-
mkniętej i w salach dyskusyjnych. To, za co inni płacili 
nie małe kwoty, dla wybranych żaków  udostępnione 
było za darmo. W grupie która ostatecznie znalazła się 
w Krynicy w większości przeważali studenci  Stosun-
ków Międzynarodowych. Spowodowane to było po-
kryciem się profilu studiów z profilem praktyk, a także 
spraw poruszanych na krynickim Forum. Wrócili oni 
bogatsi o nowe doświadczenia i niezapomniane przeży-
cia. Oprócz odpowiedzialnej i ciężkiej pracy, studenci 

poznawali nieznane dotąd aspekty życia politycznego i 
ekonomicznego. 
Wśród zebranych opinii podsumowujących, zdecydo-
wanie przeważały te pozytywne. Studenci cenią sobie 
tego typu praktykę, a większość z nich planuje ponow-
ne ubieganie się o możliwość wyjazdu w tym roku. 
Niewykluczone że za kilka lat pojawią się tam w cha-
rakterze osób organizujących, a może i moderatorów 
paneli.

Iga Korecka
(II rok stosunki międzynarodowe PWSW)

Na początku każdego roku akademickiego w 
naszym instytucie pojawiają się kolejni żacy, 
którzy próbują się jakoś zintegrować z resztą 

braci studenckiej. Zgodnie z instytutową tradycją mają 
do tego okazję na organizowanych przez wykładowców 
i członków Koła Naukowego Młodych Dyplomatów 
wyjazdach integracyjnych w różne ciekawe miejsca 
Podkarpacia. Poniżej relacja z wycieczki, która odbyła 
się 9 listopada 2010 r.
Już na kilka dni przed terminem planowanego wyjazdu 
wszyscy z nadzieją patrzyli na prognozę pogody. Tym 
razem była ona sprzyjająca, co z pewnością ułatwiło 
wielu studentom podjęcie trudnej decyzji o wczesnym 
wyrwaniu się z ciepłych pieleszy. O godz. 7.30 wszyscy 
stali już w pełnej gotowości pod budynkiem Instytutu 
Stosunków Międzynarodowych zaopatrzeni w bardzo 
zdrowe chipsy i kolorowe, gazowane ciecze. Wkrótce 
pojawili się także opiekunowie wycieczki – dr Paweł 

Trefler i dr Roman Zdybel, dzięki któremu mieliśmy 
darmowy autokar. Pojazd, w którym mieliśmy spędzić 
kolejne kilka godzin pojawił się o godz. 8.00, a za kie-
rownicą siedział  pan Grzegorz – super kierowca, a do 
tego wprawny didżej. Zmarznięci wycieczkowicze rzu-
cili się pędem do autobusu i zajęli strategiczne miejsca. 
Ci, których siła przebicia była mniejsza skończyli na 
plastikowym tronie w postaci kubła na śmieci. Następ-
nie została odczytana lista obecności i ruszyliśmy w 
kierunku znanego niektórym Dubiecka. 

Już na samym początku wycieczki całe towarzystwo 
się mocno rozśpiewało. Nie obyło się bez „przyspiesza-
cza”, czyli piosenki „panie szofer gazu…” oraz innych 
typowych wycieczkowych przyśpiewek. Na trasie na-
trafiliśmy na liczne roboty drogowe, które spowalniały 
naszą podróż. Długie postoje na światłach dla męskiej 
części były znakomitą okazją do podziwiania oko-

Wyjazd integracyjny, czyli panie szofer gazu…
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licznej przyrody, czyli przydrożnych drzew, rowów i 
krzaków... Dziewczynki musiały się niestety uzbroić w 
cierpliwość...Około południa dojechaliśmy do Bóbrki, 
gdzie miał miejsce naukowa część wycieczki – zwie-
dzanie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazownicze-
go im. Ignacego Łukasiewicza. Główne wejście do naf-
towego skansenu przypominało jakąś kosmiczną stację 
badawczą. Muzeum, które zwiedzaliśmy to otwarta w 
1854 r. i działająca do dziś kopalnia ropy naftowej. Jej 
założycielem był m.in. pionier wydobycia tego cenne-
go surowca naturalnego, Ignacy Łukaszewicz. Jest to 
pierwsze na świecie miejsce, gdzie na skalę przemy-
słową wydobywano olej skalny, czyli ropę naftową. 
Przewodnik w bardzo interesujący sposób omawiał i 
pokazywał przyrządy, którymi wydobywano „czarne 
złoto”. Odwiedziliśmy też dom Łukasiewicza w któ-
rym zgromadzono liczne pamiątki. Prezentowana jest 
tam m.in. kolekcja lamp naftowych, okazów geologicz-
nych i starych fotografii. Spore wrażenie robią także 
warsztat mechaniczny, który służył do obsługi wierceń 
metodą udarową, drewniana kuźnia kopalniana, zre-
konstruowana wiertnica ręczna do płytkich odwiertów 
metodą udarową.  Po zwiedzaniu skansenu i chwilowej 
przerwie, nastąpił czas na ponowne odczytanie listy 
obecności i kolejny etap podróży w kierunku „zielo-
nych wzgórz nad Soliną”. Czas w autokarze mijał w 
różnoraki sposób. Jedni śpiewali, inni zaśmiewali się 
do rozpuku z opowiadanych dowcipów. Znalazło się też 
grono miłośników hazardu. Oczywiście toczył się pro-
ces integracji, ale niektórzy zmęczeni trudami wyciecz-
ki ucięli sobie krótką drzemkę. Nad Soliną mieliśmy 
czas dla siebie. Jedni poszli zwiedzać opustoszałą o tej 
porze roku zaporę, która jest niewątpliwie największą 
atrakcją turystyczną w tej miejscowości, inni poszli na 
ciepłe jedzonko, albo na spacer w plener.

Ci, którzy wybrali się na przechadzkę po tamie, za-
pewne pamiętają z lekcji geografii, że na dnie zbior-
nika znajdują się pozostałości po dawnej wsi Solina, a 
zbiornik został utworzony przez spiętrzenie wód Sanu i 
Solinki, wybudowaną betonową zaporą, która ma 81,8 
m. wysokości i 664 m. długości. Po drodze można było 
zaopatrzyć się w misie, widokówki i inne gadżety.

Po zwiedzaniu Soliny i odczytaniu listy obecności (tym 
razem na szczęście nikt się nie zagubił), wyjechaliśmy 
w stronę Przemyśla. Po drodze zatrzymaliśmy się w 
Krępaku niedaleko Birczy, gdzie odbyło się upragnio-
ne ognisko. Nasi dzielni chłopcy bardzo szybko roz-
palili uprzednio przygotowane suche drewno. Ognisko 
buchnęło ciepłym płomieniem, a na ten widok aż się 
chciało śpiewać „płonie ognisko w lesie”. Po skonsu-
mowaniu ciepłej kiełbaski był jeszcze czas na pieczo-
ne ziemniaczki, a kto nie miał już na nic siły siedział 
w autokarze. Ci, których roznosiła energia i nie mo-
gli znaleźć sobie miejsca, zbierali papierki i pilnowali 
ogniska. Nawet mały deszczyk nie przeszkodził w do-
brej zabawie.

Na koniec integracji nasz kochany szofer – pan Grze-
gorz – odwiózł nas do Przemyśla, skąd każdy w peł-
ni władz fizycznych i umysłowych wrócił do swojego 
domku, a co najważniejsze do kochanego łóżeczka. 
Mamy cichą nadzieję, że na tej wycieczce nasza inte-
gracja się nie zakończy i już czekamy na kolejne wy-
jazdy.

Justyna Furmańska, Klaudia Kucaj
(II rok stosunki międzynarodowe PWSW)

Corocznie 5 grudnia niestrudzeni wolontariusze obchodzą swoje święto. Do grona świętujących należą 
również młodzi ochotnicy z Wolontariatu II LO. Świętowanie można było zauważyć na całym terenie 
szkoły. Zapachy cudownych wypieków unosiły się wszędzie, a śpiewy i głośne brawa słyszał każdy. 

Przeróżne występy (bardzo ciekawe i wesołe), goście z Ośrodka Terapii Zajęciowej w Korytnikach oraz wizyta 
pani z nowo wybudowanego hospicjum w Krośnie, jej prezentacja i świadectwo, uświetniły to święto. Z rąk 
dyrektora naszej szkoły pana Artura Picha wolontariusze otrzymali okolicznościowe dyplomy za ich wspaniałą 
działalność.
Wielu za nas nie wie, jak wiele dobrego malutkimi rzeczami można zrobić na rzecz innych, wyciągając jedno-
cześnie dla siebie wiele satysfakcji i zadowolenia. Mam nadzieję, że dni takie, jak ten przybliżą innym wartość 
pomocy i zachęcą ich do działania.

Klaudia Oleszko
II LO

Dzień Wolontariusza czas zacząć !
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Pan profesor jako redaktor naczelny znakomitego 
pisma „Nowa Ukraina” jakich mógłby nam udzielić 
wskazówek dotyczących rozwijania naszej studenc-
kiej gazetki „polityka Globalna”?

Przede wszystkim gratuluję Wam „Polityki Globalnej”. 
Macie szansę rozbudować to czasopismo i uczynić je 
znanym wśród całej rzeszy studentów stosunków mię-
dzynarodowych w Polsce. Takie czasopismo to forum, 
na którym studenci mogą prezentować własne analizy 
z zakresu wszelkich aspektów polityki lokalnej, regio-
nalnej i światowej. Tematyka tych opinii i komentarzy 
powinna odzwierciedlać Wasze osobiste zainteresowa-
nia,  wówczas  będziecie pisać z pasją i staniecie się 
bardziej wiarygodni dla swoich czytelników. 
„Polityka Globalna” zachęca do podejmowania dysku-
sji. Już uwolniła Waszą energię i inwencję dziennikar-
ską. Słowo pisane uczy odpowiedzialności, bowiem w 
przeciwieństwie do wypowiedzianego nie jest ulotne, 
można do niego wracać, można je chwalić lub ganić; 
podlega krytyce i trzeba umieć je obronić. Dlatego cza-
sopismo studenckie jest tak ważne – pomaga nie tylko 
w doskonaleniu warsztatu pisarskiego, ale też sprzyja 
nabieraniu doświadczenia tak bardzo potrzebnego w 
obcowaniu z ludźmi, zarówno w bliskim otoczeniu, jak 
i w kontaktach z przedstawicielami innych kultur, sło-
wem, w relacjach międzykulturowych/międzynarodo-
wych. A to przecież przestrzeń Waszej przyszłej pracy 
zawodowej.

 Wiele z Pana publikacji dotyczy naszego wschod-
niego sąsiada Ukrainy, skąd u Pana szczególne zain-
teresowanie tym krajem?

W Uniwersytecie Jagiellońskim trafiłem pod opiekę 
prof. Wacława Felczaka, jednego z najwybitniejszych 
znawców historii Węgier i krajów bałkańskich. Prof. 
Felczak prowadził seminarium poświęcone stosunkom 
narodowościowym i każdy z jego uczestników wy-
bierał jakąś narodowość z obszaru Europy Środkowo-
Wschodniej. Koledzy zajmowali się Czechami, Słowa-
kami, Niemcami itp., a ja Ukrainą. Wszyscy uczyliśmy 
się języka wybranej kultury. Uniwersytet oferował 
takie możliwości na kierunkach filologicznych, ale w 
przypadku języka ukraińskiego istniał wówczas tylko 
lektorat. Dawał on podstawy, ale nauczyłem się tego 
języka dopiero w Uniwersytecie Warszawskim, gdzie 
odbywałem roczny staż w Instytucie Nauk Politycz-
nych UW; moim opiekunem był wtedy prof. Jerzy To-
maszewski. W 1991 r. upadł ZSRR i pojawiły się wów-
czas nowe państwa na mapie politycznej Europy. Wraz 
z prof. Michałem Pułaskim, który przyjął mnie na swoje 
seminarium doktorskie, zorganizowaliśmy w Krakowie 
międzynarodową konferencję naukową pt. „Ukraińska 
myśl polityczna w XX w.”. Była to pierwsza na ten te-
mat konferencja w Polsce powojennej. Zaprosiliśmy 
wielu wybitnych badaczy krajowych i zagranicznych 
z Niemiec, Francji, USA, Kanady i Ukrainy. Nawią-
załem wówczas liczne kontakty naukowe i kilkanaście 
miesięcy później byłem już stypendystą Uniwersytetu 
Harvarda, który ma jedną z najlepszych na świecie pla-
cówek ukrainoznawczych – Harvard Ukrainian Rese-
arch Institute. Odtąd moja praca naukowa nabrała no-
wego wymiaru międzynarodowego i tak jest do dziś.

 Jeżeli chodzi o wspomnienia z czasów studenckich,  
co najbardziej utkwiło panu w pamięci?

wyKłAdOwCA Od POdsZewKI
Wywiad z dyrektorem Instytutu Stosunków Międzynarodowych PWSW w Przemyślu 

prof. Jarosławem Moklakiem.
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 Pominę tu zabawy studenckie, które oczywiście były. 
Ale moje studia mogę wyraźnie podzielić na dwa okre-
sy. Pierwszy to czytanie literatury tzw. drugiego obie-
gu, co było zjawiskiem niemal masowym na wyższych 
uczelniach przed 1989 r. Pomagało to zdobywać wiedzę, 
której nie było w oficjalnych podręcznikach, odgrywało 
też ważną rolę w kontaktach towarzyskich. Drugi okres 
stał pod znakiem intensywnego samodoskonalenia i 
przygotowywania pracy dyplomowej. Każdy z uczest-
ników seminarium magisterskiego chciał przygotować 
bardzo dobrą pracę. W pamięci pozostanie mi sposób 
prowadzenia seminarium przez prof. Felczaka, który 
potrafił zachęcić do pracy badawczej. 

Większość studentów stosunków międzynarodo-
wych marzy aby w przyszłości pracować w swojej 
dziedzinie, jak powinniśmy ukierunkować nasze 
zainteresowania z zakresu studiów aby w przyszło-
ści nasze starania o pracę nie przypominały biegu z 
przeszkodami?

Dziedzina stosunków międzynarodowych daje ogrom-
ne możliwości w zakresie pracy zawodowej. Ale dziś 
często nie wystarcza sam dyplom i wiedza ogólna. 
Konkurencja jest duża i trzeba się specjalizować. Kto 
chce zrobić karierę w obszarze polityki światowej, nie 
może sobie pozwolić tylko na powierzchowną wiedzę. 
Należy wielokrotnie brać do ręki mapę polityczną świa-
ta, czytać i słuchać doniesień agencji informacyjnych, 
czytać książki uznanych historyków, politologów, so-
cjologów i je oceniać. Po kilku miesiącach intensywnej 
indywidualnej analizy dokonacie wyboru i znajdziecie 
obszar swojego zainteresowania. To może być kultura 
narodowa, ale także prawa człowieka, terroryzm, glo-
balizacja itp. Wybór obszaru zainteresowania podyk-
tuje Wam wybór języka, którego należy zacząć uczyć 
się intensywnie, nie raz czy dwa razy w tygodniu, lecz 
codziennie! Język angielski już nie wystarcza i trzeba 
uczyć się wybranego języka lokalnego. Dziś Internet 
daje takie możliwości. Wierzę, że „Polityka Globalna” 
pomoże Wam w wyborze obszaru zainteresowania, a 
w nieodległej przyszłości nie będziecie mieli żadnych 
problemów z wyborem tematu pracy licencjackiej. Nie 
jest wykluczone, że zadecydują o tym pierwsze artyku-
ły napisane do Waszego czasopisma.

Coraz więcej propozycji rządu dotyczących refor-
my szkolnictwa wyższego mówi o  odpłatności za 
studiowanie na drugim kierunku studiów, padają 
również pomysły aby każde studia były odpłatne. 
Jakie jest Pana zdanie w tej sprawie?

Jestem zwolennikiem studiów bezpłatnych i uważam, 
że student powinien mieć możliwość studiowania dru-
giego kierunku. Powinien wszakże robić to w sposób 
odpowiedzialny i tu potrzebne są jakieś kryteria kon-
troli czy weryfikacji. W przypadku drugiego kierunku 
humanistycznego czy społecznego nie ma mowy o du-
żych wydatkach budżetowych. Kierunki techniczne i 
medycyna są oczywiście dużo droższe w utrzymaniu. 
Jednak pomysły idące w kierunku oszczędzania kosz-
tem edukacji mogą okazać się zabójcze dla państwa i 
dla budżetu. 

 Na zakończenie w imieniu KNMD pragnę zapytać 
jakie uczelnia ma dalsze plany związane z rozwojem 
naszego koła, w  szczególności dotyczących wyciecz-
ki na Ukrainę?

 Bardzo się cieszę z tego pytania. Koło Naukowe Mło-
dych Dyplomatów jest dla studentów stosunków mię-
dzynarodowych tak samo ważne jak „Polityka Glo-
balna”, ale spełnia nieco inne zadania. Koło powinno 
rozwinąć szerszą działalność organizacyjną. Należy 
zebrać wszystkich chętnych, tj. włączyć do pracy stu-
dentów pierwszego roku, niektórzy z nich może nie 
zadomowili się jeszcze na dobre w naszej Uczelni. 
Należy rozpoznać ich zainteresowania i pozwolić im 
„zaistnieć”. Warto pomyśleć o konferencji studenc-
kiej.  Wyobrażam sobie, że wkrótce Koło zorganizu-
je w PWSW ogólnokrajową, a może nawet między-
narodową studencką konferencję naukową, na której 
będzie można zeprezentować wyniki indywidualnych 
badań. Co do wyjazdów zagranicznych, oczywiście są 
one bardzo potrzebne, wymagają jednak finansowa-
nia. Nad tą kwestią musimy się wspólnie zastanowić i 
skonsultować ją z władzami Uczelni, jednak Koło musi 
wykazywać inicjatywę w poszukiwaniu środków finan-
sowania. Co szczególnie ważne, warto zainteresować 
się programem Erasmus, który ma już w PWSW swoje 
biuro. Jeśli chodzi o wyjazd na Ukrainę, to jest on w 
zasięgu ręki, przynajmniej jeśli chodzi o Lwów. Ponad-
to mamy wśród naszych studentów obywateli Ukrainy, 
którzy mogą pomóc w organizacji takiego wyjazdu. Je-
stem przekonany, że wkrótce wcielicie swoje pomysły 
w czyn. Trzeba o tym wszystkim rozmawiać z opieku-
nem Koła dr. Pawłem Treflerem, a Dyrekcja ISM war-
tościowe inicjatywy chętnie poprze. Zatem życzę Wam 
realizacji wszystkich Waszych planów.

Wywiad przeprowadziła Redakcja
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KrzyżówKi

PIONOWO: 
  
1.Inaczej konwencja, unia, układ, pakt 
2.Zwana inaczej „Czarnym Lądem”         
3.Może być wyborczy lub Windows XP       
4.Np. wyroku lub samochodu po wypadku
5.Przeciwstawny do wojny
6.ajcazyratilim
7.Stolica Wielkiej Brytanii
8.Jest go najwięcej w atmosferze

PIONOWO NA WSPAK:

9.Niejeden podczas sesji
10. Są dane pierwotne oraz …
11. Inaczej statek podwodny
 
POZIOMO: 
  
1.Góry na pograniczu Europy i Azji 
2. W 1648 roku miał miejsce pokój … 
3.Jedna z źródeł prawa   
4.Poprzedniczka ONZ, …Narodów  
5.Słoń żyjący kiedyś na Syberii  
 

POZIOMO NA WSPAK: 

6.Wyróżniamy mandat imperatywny oraz 
7.Północna i Południowa
8.Karta Narodów …
9.Inaczej autor, kreator, pomysłodawca
10.Odbywany przed praca, praktyka
11. Najgłębsze jezioro w Rosji

Paulina Baj, Anna Balawender
(II rok stosunki międzynarodowe)
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