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Szanowni Państwo

Za nami rok 2011, który obfitował w liczne rewolucje, klęski żywiołowe, kryzysy ekonomiczne, 
wzloty i upadki znaczących polityków i wiele innych wydarzeń, mniej lub bardziej znaczących 
dla każdego z nas. Najbardziej zapadły w pamięci zeszłoroczne katastrofy naturalne, które 
przyniosły najwięcej ofiar śmiertelnych. Najpełniej skalę znaczenia oddają dane ONZ. 
Według nich Ziemię nawiedziły 302 klęski żywiołowe, w których zginęło 297800 osób, a 

straty w gospodarce sięgnęły 366 mld USD. Poprzez relacje telewizyjne byliśmy zatem świadkami następstw 
spektakularnych trzęsień ziemi i tsunami (Japonia) czy też niszczących fali powodziowych (Tajlandia). Wśród 
tych katastrof warto również wymienić klęskę suszy w Rogu Afryki.
Wiele uwagi w naszym najnowszym numerze poświęciliśmy sytuacji politycznej na Ukrainie.  Ponadto 
znajdziecie Państwo podsumowanie wyborów parlamentarnych w Polsce i wspomnienia stanu wojennego z 1981 r.  
Opisaliśmy również najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce na świecie, w tym kalendarium wydarzeń 
2011 r., relacje z życia uczelni i ciekawe wywiady. 
Pozdrawiam serdecznie i życzę miłej lektury

Monika Mryc 
red. naczelna 
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Zasady rekrutacji na studia dziennie i  zaoczne

Rekrutacja przebiega w sposób dwustopniowy. Pierwszy etap po-
lega na elektronicznej rejestracji kandydata na stronie interneto-
wej www.wd.pwsw.pl, a drugi na złożeniu kompletu dokumentów 
w Sekretariacie Instytutu Stosunków Międzynarodowych.

Zasady postępowania rekrutacyjnego w roku akademickim 
2012/2013:
 postępowanie kwalifikacyjne na kierunek „stosunki mię-
dzynarodowe” odbywa się w trybie konkursu świadectw dojrzało-
ści;
 w postępowaniu kwalifikacyjnym brane są po uwagę 
oceny ze świadectwa dojrzałości;
 postępowanie kwalifikacyjne obejmuje kandydatów z 
„nową” i „starą” maturą.

Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi suma punk-
tów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na 
egzaminie maturalnym. W przypadku „nowej matury” procenty 
przeliczane są na punkty rankingowe, natomiast w przypadku 
„starej matury” oceny przeliczane są na punkty.
W Instytucie prowadzone są również studia w systemie niestacjo-
narnym (zaocznym). Zajęcia na studiach zaocznych odbywają się 
generalnie co dwa tygodnie – w soboty i niedziele. Liczba godzin 
zajęć dydaktycznych wynosi nie mniej niż 60% godzin obowiązu-
jących na studiach stacjonarnych. 
Absolwent studiów zaocznych ma takie same kwalifikacje jak ab-
solwent studiów dziennych (stacjonarnych). Między absolwenta-
mi studiów dziennych i zaocznych nie występują żadne różnice 

prawne. Absolwenci obydwu form kształcenia nabywają takie 
same umiejętności i wiedzę w czasie trwania studiów. Od stu-
dentów studiów zaocznych wymaga się jedynie większej pracy 
samodzielnej. 
Studenci studiów zaocznych w naszym Instytucie mogą korzy-
stać na określonych zasadach z pomocy stypendialnej i socjalnej, 
tak jak studenci studiów dziennych. Mają więc możliwość ubie-
gania się o stypendia socjalne, naukowe, za wybitne osiągnięcia 
w sporcie, naukowe oraz dodatki do zakwaterowania 
i wyżywienia. 
Czesne na stosunkach międzynarodowych należy do najniższych 
w kraju. 

Drogi Maturzysto,
Instytut Stosunków Międzynarodowych zaprasza Cię do studio-
wania stosunków międzynarodowych – studiów z przyszłością. 
Zapewniamy wysoki poziom kształcenia oraz dostęp do akade-
mika! Nowoczesność, wygoda i styl- tymi słowami można od-
dać wygląd i standard wyposażenia nowo oddanego budynku 
akademika Państwowej Wyższej Szkoły Wchodnioeuropejskiej 
w Przemyślu. Wnętrze modnie urządzonych pokoi uzupełnia no-
woczesna infrastruktura techniczna umożliwająca między innymi 
darmowy dostęp do szybkiego internetu. Dodatkowo niskie ceny 
wynajmu sprawiają , że jest to najkorzystniejsza w Przemyślu a 
nawet  na Podkarpaciu oferta mieszkaniowa skierowana do stu-
dentów.

Nasza bogata oferta programowa nie odbiega od najwyższych 
standardów innych renomowanych uczelni w kraju i zagranicą. 
Kadra dydaktyczna Instytutu składa się z pracowników PWSW, 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego w 
Krakowie i Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Prowadzimy trzyletnie studia I stopnia (licencjackie) w trybie 
dziennym i zaocznym. STUDIA DZIENNE Są BEZPŁATNE! 
Posiadamy szeroki system stypendialny, w tym stypendia nauko-
we, socjalne, mieszkaniowe, na wyżywienie, specjalne dla osób 
niepełnosprawnych oraz zapomogi.

Dajemy możliwość wyjazdu na stypendium do zagranicznej uczel-
ni w ramach międzynarodowej współpracy szkół wyższych 
ERASMUS.

Studiując stosunki międzynarodowe masz wybór interesującej 
Cię specjalności – studia strategiczne, bezpieczeństwo międzyna-
rodowe, integracja europejska, i inne realizowane w pokrewnych 
instytutach PWSW, zgodnie z charakterem kierunku stosunki mię-
dzynarodowe, np. specjalność celną.
Nasi studenci uczestniczą w bogatym życiu studenckim i rozwi-
jają swoje zainteresowania badawcze w prężnie działającym Kole 
Naukowym Młodych Dyplomatów. Dotychczas w jego ramach 
odbyły się wyjazdy naukowo-poznawcze do: Sejmu i Senatu RP, 
oddziałów agencji wyspecjalizowanych ONZ w Warszawie, sie-
dziby przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Konsu-
latu Generalnego RP we Lwowie. Członkowie Koła biorą czynny 
udział w konferencjach naukowych, organizują wykłady i redagu-
ją czasopismo „Polityka Globalna”.
U nas nie jesteś anonimowy, bowiem co roku organizujemy dla 
wszystkich studentów wyjazdy integracyjne z udziałem wykła-
dowców naszego Instytutu. Wtedy przy wspólnym ognisku mamy 
szansę na lepsze wzajemne poznanie.
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Relacja z wykładu Jana-Philippa Sommera 
pt. „Polska i Niemcy w XXI wieku”

W dniu 9 grudnia 2011 r. w Auli PWSW odbył się 
wykład Jana-Philippa Sommera attaché ds. kul-
tury i prasy Konsulatu Generalnego Republiki 

Federalnej Niemiec, p.t. „Polska i Niemcy w XXI wieku”. 
Wykład zorganizowany został przez Instytut Stosunków 
Międzynarodowych.

Podczas wykładu Pan Sommer przedstawił system poli-
tyczny oraz partyjny RFN oraz sylwetki najważniejszych 

osób ze świata polityki - Panią kanclerz Angelę Merkel oraz prezydenta Niemiec Christiana 
Wulffa. Ataché wypowiedział się także na temat spraw i problemów, przed którymi stoi Unia 
Europejska. Przybliżył także kwestie polityczno-gospodarczo-kulturalnej współpracy między 
Polską a Niemcami.

Fot. T. Bielański

Relacja z wykładu otwartego prof. dr. hab. Wojciecha Rojka pt. 
„Nowe spojrzenie na stosunki międzynarodowe”

W dniu 5 stycznia 2012 r. w Instytucie Stosunków Międzynarodowych odbył się wy-
kład otwarty prof. dr. hab. Wojciecha Rojka - autora najnowszego podręcznika z 
zakresu historii stosunków międzynarodowych pt. „Nowe spojrzenie na stosunki 

międzynarodowe”.

Fot. T. Bielański
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Zasadność kary śmierci już od wielu lat budzi kontrowersje na całym świecie. W niektórych krajach wciąż jest 
ona stosowana. Jej zwolennicy traktują ją jako jedyny sposób „wyeliminowania” ze społeczeństwa najgroźniej-
szych jednostek i narzędzie, które ma zniechęcać do popełniania poważnych przestępstw. Przeciwnicy podkreśla-
ją jej niehumanitarność. Nim opowiemy się po którejkolwiek ze stron, należy się dowiedzieć nieco więcej na temat 
historii, sposobów wykonywania egzekucji oraz skutków jakie niesie za sobą kara główna.

Kara śmierci

źródło: http://m.onet.pl/_m/0a200d3cbb5d32b039521b629b6f3687,37,1.jpg

O pierwszych przypadkach zastosowania 
kary śmierci dowiadujemy się już ze Sta-
rego Testamentu. Wymienione tam zostały 

liczne czyny, których popełnienie miało być kara-
ne śmiercią. Są to m.in. pobicie rodziców, złorze-
czenie, czary, cudzołóstwo, nieprzestrzeganie sza-
batu oraz inne. Jednakże w Biblii stosowanie kary 
śmierci jest nakazane jedynie za zabójstwo: [Jeśli] 
kto przeleje krew ludzką, przez ludzi ma być prze-
lana krew jego (Rdz 9,6). Sformułowanie takie na-
kazuje karanie śmiercią każdą osobę, która odbiera 
życie człowiekowi.

W dalszej części Pisma Świętego pojawia się roz-
dzielenie czynu zabójstwa na zabójstwo nieumyśl-
ne i umyślne, do których należy stosować odmien-
ne sposoby postępowania. Sprawca zabójstwa 
nieumyślnego zawsze mógł uniknąć kary śmierci, 
udając się na określony czas na wygnanie do wy-
znaczonego miasta. Gdy zdecydował się opuścić 
dotychczasowe miejsce, krewni ofiary nie mogli 
go zabić. Natomiast w odniesieniu do umyślnego 

zabójstwa, istnieje bezwzględny nakaz pozbawie-
nia sprawcy życia: Jeśli zaś ktoś posunąłby się do 
tego, że bliźniego zabiłby podstępnie, oderwiesz 
go nawet od mego ołtarza, aby ukarać śmiercią (Wj 
21,14).

Kara śmierci miała być wykonana przez rodziny 
ofiar w dowolny sposób lub całą społeczność przez 
ukamienowanie. Miało to stanowić przestrogę dla 
innych, aby nie dopuszczali się takich czynów.

Kościół katolicki w minionych wiekach, opierając 
się na Biblii, nie sprzeciwiał się karze śmierci, a od 
średniowiecza aprobował ją. Dla Kościoła śmierć 
jest nieunikniona i stanowi zarazem przejście do 
życia wiecznego. Najistotniejsze było to, by oso-
ba mająca zostać stracona, przed egzekucją była w 
stanie łaski uświęcającej, co miało jej umożliwić 
zbawienie. Takie stanowisko Kościoła katolickie-
go obowiązywało aż do XVIII wieku. W latach 
następnych nasiliły się prądy humanitarne. Kła-
dziono nacisk na to, by kara śmierci była orzekana 
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tylko za ciężkie przestępstwa, gdyż, jak pisał św. 
Tomasz z Akwinu, (...) człowiek, który dopusz-
cza się ciężkich wykroczeń, pozbawia się swojej 
godności i jest gorszy od bestii. Takiego człowieka 
można pozbawić życia.

Kolejne wieki to czas dalszego zawężania możli-
wości stosowania kary śmierci, która zaczęła być 
traktowana jako kara wyjątkowa.

Obecnie Kościół katolicki jest niechętny orzekaniu 
kary śmierci, choć dopuszcza jej stosowanie w wy-
jątkowych przypadkach. W Katechizmie Kościoła 
Katolickiego czytamy: Obrona dobra wspólnego 
wymaga, aby niesprawiedliwy napastnik został 
pozbawiony możliwości wyrządzania szkody. Z 
tej racji prawowita władza ma obowiązek uciec 
się nawet do broni, aby odeprzeć napadających na 
wspólnotę cywilną powierzoną jej odpowiedzial-
ności (KKK 2265). Kiedy tożsamość i odpowie-
dzialność winowajcy są w pełni udowodnione, 
tradycyjne nauczanie Kościoła nie wyklucza za-
stosowania kary śmierci, jeśli jest ona jedynym do-
stępnym sposobem skutecznej ochrony ludzkiego 
życia przed niesprawiedliwym napastnikiem. Jeże-
li jednak środki bezkrwawe wystarczą do obrony  i 
zachowania bezpieczeństwa osób przed napastni-
kiem, władza powinna ograniczyć się do tych środ-
ków, ponieważ są bardziej zgodne z konkretnymi 
uwarunkowaniami dobra wspólnego i bardziej od-
powiadają godności osoby ludzkiej (KKK 2267).

Można więc stwierdzić, że Kościół katolicki do-
puszcza karę śmierci pod warunkiem, że ta kara 
jest odpowiednia do ciężaru przestępstwa. Jedno-
cześnie podkreśla, że jeżeli jest to możliwe, władza 
powinna ograniczać się do stosowania bezkrwa-
wych środków obrony obywateli.

W encyklice „Evangelium vitae” papież Jan Paweł 
II wyraził stanowisko, że kara śmierci nie powin-
na być stosowana poza przypadkami absolutnej 
konieczności. Stwierdził ponadto, że środki bezkr-
wawe bardziej odpowiadają godności osoby ludz-
kiej (punkt 56). 30 października 2011 roku papież 
Benedykt XVI apelował o zniesienie kary śmierci. 
1 grudnia 2011 Episkopat Polski zaapelował o cał-
kowite jej wyeliminowanie.

W ciągu ostatnich 10 lat, 31 krajów wykreśliło karę 
śmierci z kodeksów karnych lub zaniechało jej wy-
konywania. W Chinach, Iranie, Arabii Saudyjskiej 
i niektórych stanach Stanów Zjednoczonych wciąż 
stosuje się egzekucje, jako jedną z kar za najcięż-
sze przestępstwa.

Historia zna różne sposoby wykonywania wyro-
ków. W krajach azjatyckich jednym z nich, było 
uśmiercanie poprzez miażdżenie przez słonia. 
Kolejną metodą, która przed śmiercią zadawała 
ogromną dawkę cierpienia, było nabijanie na pal. 
Kładziono go między nogi, a zwierzęta ciągnęły 
skazanego, powoli go nabijając. Kat, który chciał, 
by śmierć była bolesna i długa, potrafił torturować 
skazańca przez kilka godzin. Inną metodami były 
obdzieranie ze skóry i ścinanie głowy. Każda z nich 
wiązała się z mękami skazanych.

W USA jeszcze do końca XIX wieku główną me-
todą, jaką stosowano w egzekucjach, było powie-
szenie. Później wynaleziono krzesło elektryczne, 
które stało się dominującym środkiem śmiertelne-
go karania.

Na początku lat 80. w Stanach Zjednoczonych za-
częto stosować zastrzyk z trucizną, jako najbardziej 
humanitarną metodę zabijania. Aktualnie stosowa-
ny jest w 85 procentach egzekucji.

W Polsce kary śmierci nie wykonuje się od 1988 
roku. 1 września 1998 roku kara śmierci została 
zniesiona i zastąpiona przez dożywotnie pozba-
wienie wolności.

Postulat przywrócenia kary śmierci podnoszony 
jest przez niektóre partie polityczne. W paździer-
niku 2004 roku Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło 
projekt nowelizacji kodeksu karnego, przewidu-
jący m.in. przywrócenie kary śmierci. Projekt ten 
został odrzucony przez Sejm większością głosów.

Art. 40 Konstytucji mówi: Nikt nie może być pod-
dany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub 
poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się 
stosowania kar cielesnych.
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Należy także pamiętać, iż Polska ratyfikowała Kon-
wencję w sprawie zakazu stosowania tortur oraz 
innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego 
traktowania albo karania z 10 grudnia 1984 roku 
(DzU nr 63, poz. 378 z 1989 r.).

Kodeks karny w art. 3 wskazuje, iż: kary oraz inne 
środki przewidziane w tym kodeksie stosuje się z 
uwzględnieniem zasad humanitaryzmu, w szcze-
gólności z poszanowaniem godności człowieka.

Wprowadzenie kary śmierci wiązałoby się z ko-
niecznością wypowiedzenia Europejskiej Konwen-
cji Praw Człowieka wraz z protokołem szóstym, 
który zakazuje stosowania kary śmierci w okresie 
pokoju i skutkowałoby wykluczeniem Polski z 
Rady Europy.

Na koniec chciałabym przedstawić sondaż CATI 
EXPRESS z 1-2 grudnia 2011 roku, z którego 
wynika, że za karą śmierci opowiada się 51 proc. 
obywateli, przeciwnym tego typu osądowi jest 45 
proc., a 4 proc. Polaków nie ma na ten temat zda-
nia.

Możemy wysunąć wniosek, że społeczeństwo pol-
skie poparłoby wprowadzenie kary śmierci, za-
pewne dlatego, iż większości obywateli towarzy-

szy złudne przekonanie, iż surowa kara odstraszy 
potencjalnych sprawców.

Justyna Furmańska

Przy pisaniu artykułu korzystałam z:

Benedykt XVI jasno o karze śmierci, http://www.
info.wiara.pl/doc/1020255.Benedykt-XVI-jasno-
o-karze-smierci.

Episkopat: kary śmierci nie należy przywracać, 
http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/491109,E-
piskopat-kary-smierci-nie-nalezy-przywracac.

Tabor, M., Czy przywrócenie kary śmierci jest 
możliwe?, http://www.edukacjaprawnicza.pl/arty-
kuly/artykul/a/pokaz/c/artykul/art/czy-przywroce-
nie-kary-smierci-jest-mozliwe.html. 

Sondaż dla gazeta.pl: 51 proc. Polaków za przywró-
ceniem kary śmierci, http://m.wiadomosci.gazeta.
pl/wiadomosci/55,117915,10753186,,,,10753179.
html.
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Obecnie trudno jest nam wyobrazić sobie, że po 
ulicach miast jeżdżą czołgi, a na każdym kroku 
można natknąć się na uzbrojonych żołnierzy. 

Nie każda osoba w dzisiejszych czasach wie czym jest 
godzina policyjna (trwająca od 22.00 do 6.00 rano), po 
której nikt nie mógł opuszczać domów, a gdy już to 
uczynił został brutalnie potraktowany…

13 grudnia 1981 r. Wojskowa Rada Ocalenia Narodo-
wego (WRON), wraz ze stojącym na jej czele gene-
rałem Wojciechem Jaruzelskim, wprowadziła w całym 
kraju stan wojenny. Był to dla tysięcy Polaków czas 
cierpienia i represji ze strony władzy, związany z m.in.: 
ograniczeniem podstawowych praw obywatelskich, 
zmilitaryzowaniem głównych działów gospodarki, za-
kazem zmiany miejsca pobytu, wprowadzeniem cenzu-
ry korespondencji. Przepisy stanu wojennego zakazy-
wały również  strajków i manifestacji oraz zawieszały 
działalność organizacji społecznych. Tysiące ludzi stra-
ciło pracę, setki osób zostało aresztowanych lub inter-
nowanych, a dziesiątki straciło także życie – takie wła-
śnie były skutki stanu wojennego.

Natomiast jeżeli chodzi o przyczynę wprowadzenia sta-
nu wojennego, to według władzy była nią pogarszająca 
się sytuacja gospodarcza kraju, a także obawa przed 
mroźną zimą, która mogła zagrozić bezpieczeństwu 
energetycznemu Polski. Zdaniem Jaruzelskiego powo-
dem wprowadzenia stanu wojennego była także groźba 
interwencji zbrojnej przez pozostałe państwa Układu 
Warszawskiego. Natomiast rzeczywistą przyczyną był 
strach władzy przed rosnącą siłą ruchów związkowych, 

szczególnie przed Niezależnym Samorządnym Związ-
kiem Zawodowym „Solidarność”, który dążył do grun-
townej reformy ustroju społeczno-politycznego PRL.

Ludzie przeciwstawiający się rygorom stanu wojenne-
go, byli w trybie doraźnym sądzeni i skazywani na wy-
sokie kary więzienia. Już kilka dni po 13 grudnia po-
jawiły się pierwsze strajki m.in.: w Stoczni Gdańskiej 
im. Lenina, Hucie im. Lenina w Krakowie, Fabryce Sa-
mochodów Ciężarowych w Lublinie, Stoczni im. Wa-
ryńskiego w Szczecinie, w Hucie Katowice, które jed-
nak spotkały się z silnym oporem władzy. 16 grudnia 
1981 roku doszło do pacyfikacji kopalni „Wujek” – na 
skutek użycia przez wojsko i oddziały ZOMO (Zmoto-
ryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej) broni palnej 
zginęło 9 górników, a kilkudziesięciu zostało rannych. 
Utrudnienia takie jednak nie załamały oporu społe-
czeństwa. „Solidarność”, której współzałożycielem i 
przewodniczącym był Lech Wałęsa, mimo iż osłabiona 
aresztowaniami i złamaniem strajków, działała jednak 
nadal. Utworzony został Ogólnopolski Komitet Oporu. 
Powstawały liczne podziemne grupy lansujące hasła: 
„WRONa orła nie pokona”, czy „Zima wasza, wiosna 
nasza”. Symbolem protestu zwykłych obywateli stały 
się oporniki, które były przypinane do swetra lub no-
szone w klapie marynarki. Pomocy prześladowanym 
przez władzę udzielał Kościół katolicki. Podziemną 
„Solidarność” moralnie i materialnie wspierały mię-
dzynarodowe organizacje i centrale związkowe. USA 
zastosowały w stosunku do PRL sankcje ekonomicz-
ne.

Stan wojenny pod względem prawnym był zamachem 
stanu. Konstytucja zawierała zapis o możliwości wpro-
wadzenia stanu wyjątkowego, a nie wojennego. Tak 
więc był to typowy przewrót wojskowy.

Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce wywołało 
ogromny rozgłos w świecie. Przywódcy wielu państw 
demokratycznych oficjalnie go potępili. Szereg krajów 
proklamowało „dzień solidarności z narodem polskim” 
i rozpoczęło szeroką akcję pomocy charytatywnej.

Wobec pogarszającej się sytuacji gospodarczej (spadek 
produkcji, brak towarów na rynku, system kartkowej 
dystrybucji artykułów pierwszej potrzeby) i politycznej 
(presja międzynarodowej opinii publicznej) stan wo-

Stan wojenny w Polsce – 1981-1983
Niedawno obchodziliśmy rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, czyli strasznych 586 dni trwających od 13 
grudnia 1981 r. do 22 lipca 1983 r.. Warto przypomnieć najważniejsze wydarzenia z jednego z najbardziej dra-
matycznych okresów historii naszego kraju.

Źródło: http://www.lo3.opole.pl/index2.php?page=details&i-
d=777
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jenny został zawieszony 31 grudnia 1982 r., a zniesiony 
22 lipca 1983 ( przy czym represyjne praktyki i część 
ustawodawstwa przetrwały do 1989 r.).

Pomimo upływu lat, kwestia wprowadzenia stanu 
wojennego budzie wiele kontrowersji. Część osób 

twierdzi, że gen. Jaruzelski uratowała Polskę przed so-
wiecką interwencją wojskową, inni zarzucają mu, że 
dążył jedynie sterroryzowania społeczeństwa i chciał 
za wszelką cenę ratować, zagrożony przez „Solidar-
ność”, monopol władzy Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej.

Przy pisaniu artykułu korzystałam z:

A. Dudek, Stan wojenny w Polsce 1981-1983, War-
szawa 2003.
J. Holzer, K. Leski, Solidarność w podziemiu, Łódź 
1990.
T. Ruzikowski, Stan wojenny w Warszawie i woje-
wództwie stołecznym 1981-1983, Warszawa 2009.

Justyna Kędziora

Źródło: http://www.students.pl/po-zajeciach/details/58162/30-ro-
cznica-wprowadzenia-stanu-wojennego.

Wybory parlamentarne w Polsce
9 października 2011 r. odbyły się w Polsce wybory parlamentarne. Frekwencja wyborcza wyniosła 48,92 %, a 
głosować można było we wszystkich okręgach wyborczych na siedem komitetów wyborczych, tj.: Prawo i Spra-
wiedliwość, Polska Jest Najważniejsza, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Ruch Palikota, Polskie Stronnictwo Lu-
dowe, Polska Partia Pracy – Sierpień 80 i Platforma Obywatelska RP.

W niektórych okręgach można było głosować 
na więcej komitetów, wśród nich na: Nasz 
Dom Polska – Samoobrona Andrzeja Lep-

pera, Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke, Prawica 
oraz Mniejszość Niemiecka. Pięcioprocentowy próg 
wyborczy w wyborach do Sejmu udało się przekro-
czyć pięciu komitetom wyborczym: PO – 39,18 proc. 
głosów, PiS –29,89 proc., Ruch Palikota – 10,02 proc., 
PSL – 8,36 proc., SLD – 8,24 proc.. Wyniki wyborów 
do Senatu wyglądały następująco: PO – 63 mandaty, 
PiS – 31, PSL – 2, KWW Cimoszewicz do Senatu – 
1, KWW Marka Borowskiego – 1, KWW Kazimierza 
Kutza – 1 i KWW Rafała Dutkiewicza –1 mandat. 
 
W porównaniu z poprzednimi wyborami obserwuje się 
wzrost poparcia dla PO, a spadek dla PiS. Jednak naj-
większym zaskoczeniem był bardzo dobry wynik nowo 
powstałej partii Janusza Palikota. Ugrupowanie bez 
znanych nazwisk, bazujące głównie na osobie swoje-
go lidera i jego medialnych, bardziej skandalizujących 

niż merytorycznych wystąpieniach zostało trzecią siłą 
polityczną. Taka sytuacja może oznaczać zniecierpli-
wienie wyborców ciągłą walką pomiędzy dwoma ugru-
powaniami prawicowymi i dążenie do zmian na arenie 
politycznej. 
 
Pomimo tych tendencji koalicję rządzącą utworzyły 
ponownie PO i PSL. Możemy się więc spodziewać w 
miarę stabilnych rządów. Premierem został lider PO 
Donald Tusk, zapowiadając w swoim exposé wprowa-
dzenie radykalnych reform, których celem jest niedo-
puszczenie do kryzysu finansowego i gospodarczego 
obserwowanego w innych państwach. W opozycji zna-
lazły się pozostałe ugrupowania, tak więc nie ma zna-
czących zmian w porównaniu z poprzednią kadencją.

Anna Stadnik
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Podczas wizyty w Pekinie prezydent Bronisław Komorowski spotkał się z przewodniczącym Ko-
munistycznej Partii Chin, Hu Jintao. Szefowie państw podpisali wspólne oświadczenie o strate-
gicznym partnerstwie między Polską i Chinami.

Strategiczne partnerstwo między Polską a Chinami

Wśród 11 punktów zawartych w 
oświadczeniu, znajduje się dekla-
racja, iż Polska i Chiny „wznoszą 

się ponad różnice w systemach społecznych 
i ideologicznych, szanują i wspierają obraną 
przez drugą stronę drogę rozwoju, politykę 
wewnętrzną i zewnętrzną zgodną z uwarunko-
waniami państw oraz wysiłki drugiej strony na 
rzecz ochrony suwerenności i niepodzielności 
terytorialnej”.

Oba państwa ustanowiły również strategiczny 
dialog wiceministrów spraw zagranicznych. 
Poruszono kwestie współpracy na różnych 
szczeblach między rządami, organami ustawo-
dawczymi, a także partiami politycznymi.

Przewodniczący Hu Jintao zapowiedział, że 
Pekin planuje zwiększyć import polskich to-
warów oraz udział chińskich przed-siębiorstw 
w pro-jektach infra-strukturalnyh. Polska na-
tomiast ma za zadanie wspierać chińskie firmy 
które chcą wejść na rynek polski, jak i europej-
ski. Kraje zobowiązały się również do współ-
pracy w dziedzinach „finansów, nauki i techni-
ki, rolnictwa, transportu, turystyki, szkolnictwa 

wyższego oraz górnictwa”.

Chiny poparły „proces integracji europejskiej 
oraz działania podejmowane przez UE na rzecz 
utrzymania stabilizacji na rynkach finansowych 
i zrównoważonego rozwoju gospodarczego”. 
Polska natomiast udzieliła wsparcia procesom 
integracyjnym w Azji Wschodniej oraz dąże-
niom do utrzymania pokoju, stabilizacji i roz-
woju w regionie.

Porozumienie, podpisane między Polską i Chi-
nami, otworzyło drzwi do rozwijania współpra-
cy w kształceniu studentów, prowadzeniu badań 
naukowych a także tworzenia w Chinach no-
wych katedr polonistycznych. Oba kraje mają 
też działać na rzecz zawierania umów partner-
skich między polskimi i chińskimi uczelniami

Anna Baran

http://konserwatyzm.pl/img/articles/76679_NpAdvHover.jpg
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Z dr. Markiem Delongiem na temat stosunków wyznaniowych oraz problemów związanych z rozdziałem kościoła 
i państwa rozmawia Monika Mryc

Wywiad na temat stosunków wyznaniowych w Europie

Jak scharakteryzowałby Pan francuski model sto-
sunków państwo-kościół?

Francja to państwo radykalnie świeckie. Francuski mo-
del rozdziału państwa i kościoła określany jest często 
jako separacja wroga. Ukształtowała się ona pod wpły-
wem skrajnie liberalnej ideologii, która obowiązywała 
w latach 1789 – 1795. Sięga zatem korzeniami Rewo-
lucji Francuskiej. Obowiązujący w obecnym kształcie 
model został wprowadzony na początku XX w., na 
podstawie ustawy z 9 grudnia 1905 r. o oddzieleniu 
państwa i kościoła. Cechą charakterystyczną tego typu 
uregulowania relacji państwo-kościół jest pozbawienie 
kościołów osobowości prawnej i narzucenie im posta-
ci stowarzyszeń kultowych. Konstytucja V Republiki 
z 1958 r. w ogóle ignoruje fakt istnienia kościołów. W 
swym drugim artykule mówi: „Francja jest republiką 
niepodzielną, laicką, demokratyczną i społeczną. Za-
pewnia ona wszystkim obywatelom, bez względu na 
pochodzenie, rasę, czy religię równość wobec prawa. 
Respektuje wszystkie religie”. Francja jest zatem repu-
bliką świecką, a świeckość jest utożsamiana z neutral-
nością państwa w kwestii przekonań religijnych, świa-
topoglądowych i filozoficznych, która jest pojmowana 
w znaczeniu negatywnym, czyli jako zakaz uzewnętrz-
niania przekonań religijnych w przestrzeni publicznej. 

W 2004 r. wprowadzono we Francji ustawowy za-
kaz noszenia w szkołach publicznych „znaków i 
ubiorów, które ostentacyjnie wskazują przynależ-
ność religijną (chust islamskich, mycek żydowskich 
i dużych krzyży)”. Ciekawi mnie gdzie przebiega 
granica między zapewnieniem świeckości instytucji 
publicznych, a łamaniem praw człowieka w zakresie 
wolności religijnych?

Taką granicę jest bardzo trudno jednoznacznie wyty-
czyć. Wspomniana przez Panią ustawa z 2004 r. stano-
wi jedynie potwierdzenie obowiązującej już wcześniej 
wykładni konstytucyjnej, a nawet nawiązuje do ustawy 
z 1905 r. o oddzieleniu państwa i kościoła.

Od 1953 r. obowiązuje Europejska Konwencja Praw 
Człowieka, której art. 9 zapewnia „wolność uze-
wnętrzniania indywidualnie lub wspólnie z innymi, 
publicznie lub prywatnie swego wyznania lub prze-
konań przez uprawianie kultu, nauczanie, prakty-
kowanie i czynności rytualne”. Czy w takim razie 

francuskie zapisy o neutralności religijnej, nie stoją 
w sprzeczności z tą Konwencją?

Należy pamiętać, że Francja nie jest w całości pań-
stwem świeckim. W trzech departamentach wschod-
nich, na terenie Alzacji i Lotaryngii, trzy wyznania 
posiadają status religii oficjalnej – katolicyzm, lutera-
nizm i judaizm. Ustalono to jeszcze w artykułach orga-
nicznych dołączonych przez Napoleona Bonaparte do 
porozumień zawartych ze Stolicą Apostolską w 1801 
r. Francja nie uznaje kościołów i związków wyznanio-
wych, czego konsekwencją jest zakaz manifestowania 
przekonań religijnych w przestrzeni publicznej. Trudno 
jednak powiedzieć, czy ten zakaz mamy utożsamiać z 
jakimikolwiek formami ekspresji religijnej w życiu pu-
blicznym.

Jaki model stosunków państwo-kościół obowiązuje 
w USA?

Podwaliny modelu amerykańskiego powstały na tere-
nie kolonii angielskich jeszcze w XVII wieku i były 
to pierwsze ujęte w nowoczesny sposób próby ure-
gulowania stosunków państwo-kościół. Ma to swoje 
zakorzenienie w pluralizmie kulturowym, religijnym 
i obyczajowym zróżnicowanego społeczeństwa kolo-
nialnego – społeczeństwa emigrantów. Zwraca się uwa-
gę na wyraźną chęć zerwania z europejskim modelem 
państwa wyznaniowego, który dominował wówczas 
na Starym Kontynencie. Zdecydowano się na model 
państwa świeckiego, którego prekursorem był Roger 
Williams. Walczył on w Rhode Island o tolerancję reli-
gijną i wydał pierwszą kartę praw i wolności obywatel-
skich w Ameryce. Konstytucja Stanów Zjednoczonych 
z 1787 r., a konkretnie jej art. 6 §3 mówi, że nie można 
uzależniać obsady stanowisk państwowych od wyzna-
nia. Była to pierwsza gwarancja wolności religijnej w 
prawie konstytucyjnym. Następną regulację stanowi 
pierwsza poprawka do konstytucji z 1791 roku. Zgod-
nie z nią Kongres nie może stanowić prawa respektują-
cego religię oficjalną czy też zabraniającego swobody 
praktyk religijnych, uznając, że nie ma władzy, która 
mogłaby stanowić takie prawo. W 1868 roku uchwa-
lono 14 poprawkę, która rozciągnęła obowiązywanie 
pierwszej poprawki na całe terytorium Stanów Zjedno-
czonych. Nawet ze strony Stolicy Apostolskiej napły-
wały sygnały o akceptacji dla modelu amerykańskiego. 
W 1895 roku papież Leon XIII pochwalił amerykań-
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ski wzorzec rozdziału państwa i kościoła. Kościoły i 
związki wyznaniowe w USA uważane są za korporacje 
prawa publicznego. Prawo amerykańskie zwalnia je od 
podatku dochodowego, a zaoszczędzone w ten sposób 
środki, związki wyznaniowe przeznaczają na sprawo-
wanie kultu i finansowanie szkół religijnych. Kościelne 
placówki edukacyjne otrzymują jednak pewną pomoc 
od państwa, np. w postaci subsydiów na zakup pod-
ręczników.

Jak można scharakteryzować nasz polski model sto-
sunków państwo-kościół? Kiedy obie te instytucje 
zostały definitywnie rozdzielone?

Po raz pierwszy formułę rozdziału wprowadzono w 
Konstytucji PRL z 22 lipca 1952 roku. Polska, w prze-
ciwieństwie np. do Francji, jest państwem świeckim w 
wersji umiarkowanej. Możemy tutaj mówić o separa-
cji pozytywnej. Świeckość państwa utożsamiana jest 
z zasadą oddzielenia obu instytucji, ale jest to reguła 
bardzo nieostra, dlatego też nie wpisywano jej do więk-
szości konstytucji państw Europy Zachodniej. Obecnie 
obowiązujący model sięga korzeniami ustaw wyzna-
niowych z 1989 r., które nadawały nowe znaczenie 
przepisom PRL-owskiej konstytucji. 28 lipca 1993 r. 
rząd Hanny Suchockiej podpisał konkordat ze Stolicą 
Apostolską, który jest korzystny dla polskiego Kościoła 
katolickiego. Konstytucja z 1997 r. sankcjonuje model 
państwa świeckiego w wersji umiarkowanej, wyrażają-
cy się w uznaniu zasady rozdziału państwa i kościoła, 
a także opierający się na zasadach równouprawnienia 
związków wyznaniowych (oczywiście jest to jeden z 
podstawowych elementów świeckości państwa), zasa-
dzie bezstronności organów władzy publicznej wobec 
przekonań religijnych, światopoglądowych, filozoficz-
nych, do której to dołączono klauzulę zapewniającą 
swobodę uzewnętrzniania przekonań religijnych w ży-
ciu publicznym. W ten oto sposób wykluczono fran-
cuską koncepcję neutralności państwa, a zasada posza-
nowania autonomii i niezależności kościoła i państwa, 
każdego w swoim zakresie, zastąpiła negatywnie poj-
mowaną formułę rozdziału kościoła i państwa.

Czy w Polsce dojdzie kiedykolwiek do wprowadze-
nia modelu francuskiego?

Moim zdaniem nie ma takich perspektyw, ponieważ 
model francuski jest mocno zakorzeniony w historii 
tego kraju. Poza tym francuskie społeczeństwo jest bar-
dzo zróżnicowane i jednocześnie w większym stopniu 
podatne na procesy laicyzacyjne. Polacy oczywiście też 
im ulegają, ale jednak znakomita większość obywateli 
naszego kraju wciąż identyfikuje się z katolicyzmem. 

Poza tym wprowadzenie w Polsce modelu francuskie-
go wiązałoby się przede wszystkim koniecznością wy-
powiedzenia przez nasz kraj konkordatu i zmianami w 
konstytucji. Państwo radykalnie świeckie nie uznaje 
oficjalnie kościołów i związków wyznaniowych i dla-
tego nie może regulować stosunków dwustronnych na 
podstawie konkordatu.

Obecnie w Polsce wiele kontrowersji i zamieszania 
wzbudza obecność krzyża w sali sejmowej. Posło-
wie Ruchu Palikota pragną usunięcia tego symbolu 
religijnego, powołując się na konstytucyjną zasadę 
świeckości państwa, a także fakt nielegalnego zawie-
szenia krzyża. Myśli Pan, że sprawa może trafić do 
ETS?

Sejm przegłosował uchwałę zezwalającą na pozosta-
wienie krzyża w sali obrad, ale Ruch Palikota zapo-
wiada zaskarżenie jej do Trybunału Konstytucyjnego, 
a jeżeli i to nie pomoże, sprawa pewnie znajdzie swój 
finał w Strasburgu.

Czy w Polsce Kościół katolicki jest finansowany 
przez państwo?

Państwo w zasadzie nie partycypuje w finansowaniu 
kościoła, ale może udzielać pomocy, np. w remontach 
świątyń uznawanych za zabytki czy też wartościowych 
z punktu widzenia historii narodu.

Jak wygląda finansowanie kościoła w Wielkiej Bry-
tanii, gdzie głowa państwa – monarcha – jest równo-
cześnie głową kościoła anglikańskiego?

Wielka Brytania jest państwem wyznaniowym, w któ-
rym funkcjonuje system powiązania państwa z Ko-
ściołem anglikańskim, posiadającym status kościoła 
oficjalnego. Głowa państwa jest zwierzchnikiem Ko-
ścioła anglikańskiego i prezbiteriańskiego w Szkocji. 
Najważniejsi hierarchowie piastują określone funkcje 
w aparacie państwowym. Z mocy prawa zasiadają w 
Izbie Lordów. Kościół anglikański jest współfinanso-
wany i subwencjonowany przez państwo.

Czy model włoski rozdziału kościoła od państwa jest 
zbliżony do modelu polskiego?

Są do siebie bardzo podobne. Jest to rozdział w zna-
czeniu pozytywnym, czyli państwo włoskie jest w tym 
znaczeniu umiarkowanie świeckie. Proces przechodze-
nia od państwa wyznaniowego do państwa świeckiego 
trwał we Włoszech dość długo. Pierwszym jego eta-
pem było uchwalenie konstytucji Republiki Włoskiej 
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Libijska rewolucja nabrała tempa 17 lutego 2011 
roku. Opozycja ogłosiła wówczas „dzień gnie-
wu” wobec rządzącego krajem od 41 lat Kad-

dafiego. Wtedy też doszło do pierwszych poważnych 
walk zbrojnych. Do stłumienia rebeliantów dyktator 
użył zagranicznych najemników m.in. z Mali, Ghany, 
Sudanu Kamerunu, Ukrainy, krajów dawnej Jugosławii, 
a nawet z Kuby. Mimo gróźb Kaddafiego, kierowanych 
w stronę protestujących, Libijczycy nie przestraszyli 
się. Wsparło ich NATO, które rozpoczęło bombardo-
wania budynków rządowych w stołecznym Trypolisie 
i powietrzne ataki na siły dyktatora. W jednym z ta-
kich bombardowań zginął syn przywódcy Libii, Saif 
al-Arab Kaddafi. Trzem pozostałym potomkom Kad-
dafiego udało się wtedy zbiec.
Kaddafi, przywódca kraju zasobnego w ropę naftową 
i gaz ziemny, z którym w 2010 roku spotykali się czo-
łowi politycy świata, stał się obok Osamy bin Ladena 
osobą, którą należało jak najszybciej schwytać. Swo-
jego ciemiężcę ścigali libijscy rewolucjoniści, ale do 
tego doszedł jeszcze nakaz aresztowania wydany przez 
Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze, który po-
dejrzewał dyktatora o dokonanie zbrodni przeciw ludz-
kości. Kaddafi rozpoczął zatem trwającą kilka miesięcy 
wyczerpującą ucieczkę, która zakończyła się tragicznie 
20 października 2011 roku na przedmieściach jego ro-

dzinnego miasta Syrta. Tam twórca Wielkiej Dżama-
hariji (wymyślonego przez Kaddafiego ustroju państwa 
ludu, stanowiącego alternatywę dla komunizmu i kapi-
talizmu) został ujęty przez rebeliantów, a następnie za-
mordowany. Istnieją dwie wersje okoliczności śmierci 
dyktatora. 18-letni Mohamed el-Bibi chwalił się, że to 
on zabił Kaddafiego. Na dowód wymachiwał przed ka-
merami telewizyjnymi legendarnym złotym rewolwe-
rem, który miał rzekomo należeć do przywódcy Libii. 
Inne źródła podają, że dyktator zmarł w wyniku od-
niesionych ran. Ostatecznie nigdy się już pewnie nie 
dowiemy jak wyglądały ostatnie sekundy życia Kad-
dafiego.

Po obaleniu reżimu Kaddafiego kontrolę nad państwem 
przejęła utworzona 5 marca 2011 roku Narodowa Rada 
Tymczasowa. Ciało to zostało powołane na początku 
rewolucji jako oficjalna reprezentacja powstańców. 
Większość krajów w głosowaniu na forum ONZ uzna-
ła Radę za jedynego reprezentanta Libii na arenie mię-
dzynarodowej. Sprzeciwiły się temu m.in.: Wenezuela, 
Boliwia, Ekwador, Nikaragua, Kuba, Angola, Zambia 
i Namibia.

Na czele Rady od początku jej funkcjonowania stoi były 
minister sprawiedliwości i sędzia reżimu Kaddafiego, 
Mustafa abd ad-Dżalil, który bardzo szybko wziął stro-
nę rewolucjonistów i zdołał pozyskać poparcie Zacho-
du. Obecnie pełni on funkcję tymczasowego prezyden-
ta Libii. Natomiast szefem tymczasowego rządu Rady 
jest Abdel Rahim al-Kib. Rada dąży do odbudowania 
porządku polityczno-prawnego. W tym celu wiosną b.r. 
ma być wyznaczony termin wyborów do libijskiej kon-
stytuanty. Po upadku ustroju Dżamahirija, pod uwagę 
bierze się system prezydencki lub parlamentarny. Roz-
waża się również powrót do obalonej przez Kaddafiego 
monarchii.

Jak na razie jednak Rada nie jest w stanie zapobiec sa-
mosądom i różnym aktom zemsty, dokonywanym przez 
zdemoralizowane społeczeństwo. Krajem wciąż targa-
ją głęboko zakorzenione spory plemienne. Przewod-
nicząca Towarzystwa Przyjaźni Japońsko-Libijskiej 
ostrzega, że jeśli one nie wygasną dojdzie do wybuchu 
wielkiej wojny plemiennej. Ogromnym zagrożeniem 
dla odradzającego państwa są także rozkradzione przez 
powstańców i najemników Kaddafiego arsenały broni 
wojskowej.

Klaudia Daraż
Dorota Sadowy

22 grudnia 1947 r. Wpisano do niej zasadę poszano-
wania suwerenności i niezależności kościoła i państwa. 
Następnym krokiem była rewizja konkordatu z 1929 r. 
Wraz z wejściem w życie konkordatu z 1984 r. zakoń-
czył się proces ewolucji od państwa wyznaniowego, z 
dominującą pozycją kościoła katolickiego, do państwa 
świeckiego w wersji umiarkowanej.

Dr Marek Delong jest autorem wielu prac naukowych.
Prowadzi badania dotyczące idei politycznych,
 myśli społeczno- politycznej polskiego katolicyzmu
i  stosunków państwo-kościół.

Koniec Wielkiej Dżamahiriji
Rok temu, na fali oddolnych antyreżimowych ruchów 
społecznych w Tunezji i Egipcie, również w Libii roz-
poczęły się protesty przeciwko złej sytuacji material-
nej, bezrobociu, korupcji i ograniczaniu w tym kraju 
swobód obywatelskich. W efekcie, po kilku miesiącach 
walki rewolucjonistów z siłami rządowymi, reżim puł-
kownika Muammara Kaddafiego został obalony.



Polityka Globalna nr 416

Bestialskie morderstwa w Ciudad Juárez.
Tragedia kobiet w Ameryce Łacińskiej

Makabryczna historia kobiet w Ciudad Juárez 
zaczęła się w latach 90. XX wieku. Wtedy 
to odkryto tam masowe groby brutalnie za-

mordowanych kobiet. Śmierć poprzedzały długie tortu-
ry, bestialskie gwałty, duszenie, podpalanie, amputacje 
części ciała, a nawet piłowanie zębów. W 2006 roku 
powstał film „Bordertown” z Jennifer Lopez i Antonio 
Banderasem w rolach głównych, który był inspirowa-
ny tymi wydarzeniami. Z kolei Jean Christof Rampal i 
Marc Fernández opublikowali wyniki swojego śledz-
twa w tej sprawie w książce pt.  „Miasto – morderca 
kobiet”. Reakcja mediów na pewno wywarła pewną 
presję na władzę, by ta podjęła próbę uchronienia in-
nych kobiet przed straszną śmiercią. Wciąż jednak w 
Ciudad Juárez dochodzi do brutalnych morderstw ko-
biet.

Wyżej opisana sytuacja stanowi tylko część głębsze-
go problemu – powszechnej w świecie latynoskim 
przemocy wobec kobiet. Głośno mówi o tym Marcela 
Lagarde, członkini Izby Deputowanych, która prze-
prowadzała ankietę na temat brutalnego traktowani 
kobiet w Meksyku, Gwatemali i Hiszpanii. Jej wyniki 
potwierdziły wcześniejsze przypuszczenia, że ofiarami 
przemocy stają się panie z każdej warstwy społeczno-
ekonomicznej, grupy wiekowej i zawodowej. Nie jest 
również zależne od poziomu wykształcenia ani wyso-

kości dochodów. Kobiety są najczęściej maltretowane 
przez swoich najbliższych – ojców, braci czy przyjaciół. 
Skala tego zjawiska jest tak duża, że nadano mu termin 
feminicidio, co oznacza kobietobójstwo. Badacze udo-
wodnili, że feminicidio jest bezpośrednio związane z 
patriarchalną mentalnością i jest wynikiem społeczne-
go przyzwolenia. Obecnie to wyzwanie nie tylko dla 
Meksyku, ale dla całego regionu. 

W niektórych krajach poczyniono już w tej kwestii 
pewne postępy W grudniu 2010 roku prezydent Chile 
zatwierdził ustawę, która przewiduje karę od 15 do 40 
lat pozbawienia wolności za zabicie kobiety przez jej 
męża lub partnera. W wielu innych państwach latyno-
amerykańskich niewiele się jednak zmienia. Wciąż ok. 
70 proc. tego typu zbrodni pozostaje bez konsekwen-
cji prawnych. Z tego względu mówi się o konieczności 
edukacji w zakresie praw człowieka i rzeczywistego 
zrównania praw kobiet i mężczyzn. Droga do tego jest 
bardzo daleka jednak, a w Meksyku wydłuża ją to jesz-
cze to, że władze skupiają się obecnie przede wszyst-
kim na walce z przestępczością narkotykową. Liczba 
feminicidios wciąż rośnie i brak widoków na zatrzyma-
nie tej spirali śmierci.

Damian Żygała

Ciudad Juárez to miasto w północnym Meksyku, leżące nad rzeką Rio Grande przy granicy z USA. Ludność 
napływowa z całego kraju znajduje w nim zatrudnienie głównie w fabrykach amerykańskich koncernów, wybu-
dowanych w ramach NAFTA. Mimo niskich pensji nie brakuje tam chętnych do pracy, szczególnie żeńskiej siły 
roboczej. Od kilkunastu lat miasto kojarzy jednak z niewyjaśnionymi zniknięciami młodych kobiet. Wydarzenia w 
Ciudad Juárez to tylko część okrutnej rzeczywistości, z jaką na co dzień spotykają się mieszkanki całej Ameryki 
Łacińskiej.

Kryzys w Grecji sprawdzianem dla całej Unii Europejskiej
Od kilku miesięcy tematem nr 1 w całej Unii Europejskiej jest kwestia kryzysu gospodarczego w Grecji. Problem, 
który wydawałoby się dotyczy tylko jednego kraju tak naprawdę przekłada się na całą Wspólnotę. Jeszcze na 
początku 2009 roku Komisja Europejska prognozowała dla Grecji wzrost gospodarczy, jednak rzeczywistość oka-
zała się inna. Kraj znalazł się w kryzysie, na prostej drodze do bankructwa. Na niewiele zdała się również pomoc 
finansowa zorganizowana przez unijnych przywódców.

Na katastrofalną sytuację gospodarczą nałożył 
się kryzys polityczny, masowe strajki obywa-
teli, a także nieudolność rządu i irracjonalne 

decyzje premiera Jeorjosa Papandreu, np. próba prze-
prowadzenia referendum w sprawie reform i przyjęcia 
pomocy finansowej. Niestabilność wzmogły też prze-
tasowania na najwyższych szczeblach władzy, ustąpie-

nie dotychczasowego premiera i objęcie władzy przez 
byłego wiceprezesa Europejskiego Banku Centralnego 
Lukasa Papademosa.

Sytuację w Grecji z coraz większym niepokojem ob-
serwuje Unia Europejska, która na razie, głównie z ini-
cjatywy Niemiec i Francji, solidarnie wspiera Grecję 
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wraz z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. 
Jednak widmo bankructwa nadal istnieje, a sam kryzys 
zaczyna się rozprzestrzeniać na Włochy i Hiszpanię. W 
chwili obecnej Unia deklaruje dalsze wsparcie, ale już 
widoczne jest niezadowolenie części państw, które wo-
lałyby nie płacić za błędy Grecji, szczególnie, że cała 
Unia jest w trudnej sytuacji gospodarczej. Pojawiają się 
więc pytania czy Wspólnota ulegnie wpływom Niemiec 
i Francji i zdecyduje się nadal za wszelką cenę ratować 
bankrutującą Grecję? Czy też poczeka na rozwiązanie 
problemu przez samych Greków, oszczędzając siły na 
doraźną pomoc innym państwom, które ewentualnie w 
przyszłości dotknie kryzys?

Niewątpliwie jest to jednak moment, w którym okaże 
się czy Unia Europejska pozostanie na tyle spójna, soli-
darna i stabilna wewnętrznie, aby mieć wpływ nie tylko 
na sytuację wewnątrz niej, ale i na kreowanie sytuacji 
zewnętrznej na arenie międzynarodowej jako jeden z 
głównych podmiotów stosunków międzynarodowych.

Anna Stadnik

Nowa kampania „SOS dla świata”,
nowym wołaniem o zmianę stylu życia

„SOS dla świata” to nowa kampania, która ma za zadanie promować proekologiczne zachowania wśród Pola-
ków. Jej głównym celem jest popularyzacja stylu życia, który nie zagraża środowisku. W szczególności chodzi 
o stawienie czoła globalnym problemom ekologicznym, tj.: zmiana klimatu, niewystarczający recykling i nie-
właściwa utylizacja odpadów, rosnąca ilość elektrośmieci, deficyt wody pitnej oraz nielegalny handel ginącymi 
gatunkami.

Sześć par gwiazd z pierwszych stron gazet: Patricia 
Kazadi i Michał Piróg, Magdalena Różczka i Mateusz 
Damięcki, Anna Dereszowska i Pascal Brodnicki, Mo-
nika Richardson i Zbigniew Zamachowski, Agnieszka 
Cegielska i Jakub Porada, Agnieszka Maciąg i Piotr 
Najsztub, podejmują wyzwanie, które polega na poka-
zaniu nam sześciu najważniejszych problemów ekolo-
gicznych.

Pierwszymi uczestnikami programu zostali Patricia 
Kazadi i Michał Piróg. Odbyli oni podróż do Indone-
zji, by przyjrzeć się problemowi międzynarodowego 
nielegalnego handlu zwierzętami i produktami odzwie-
rzęcymi, który przynosi zyski liczone w miliardach do-
larów. Gwiazdy miały się wcielić w rolę klientów na 
targu w Dżakarcie. Co zastali na miejscu? Zwierzęta 
były przetrzymywane w przerażających warunkach, 
bez wody, w wielkim, niewyobrażalnym hałasie. Jak 
możemy temu zapobiec? W prosty sposób, musimy 
zachować rozwagę przy dokonywaniu zakupów egzo-
tycznych pamiątek, musimy zwracać uwagę przy lecze-
niu się specyfikami tradycyjnej medycyny azjatyckiej, 
gdyż zawiera ona części ciała zagrożonych gatunków 
zwierząt. Należy też wystrzegać się potraw o bardzo 
egzotycznie brzmiących nazwach.

Dla Michała Piróga problemy ekologiczne są bardzo 
ważne. Znany choreograf osobiście angażuje się w 

wiele przedsięwzięć z tym związanych. Wszyscy wie-
dzą, że jest to złe, okrutne, a jednak akceptowane. Całą 
sytuację napędza przecież popyt. Jeśli turyści nie będą 
chcieli próbować lokalnych „przysmaków”, nie będą 
kupować nielegalnych pamiątek, proceder ten może się 
skończyć. – mówi Michał Piróg.

Popyt na meble, podłogi i akcesoria z drewna tropi-
kalnego jest ogromny na całym świecie, również w 
Polsce. Przy tej okazji kwitnie proceder nielegalnej 
wycinki lasów. Lasy tropikalne są nie tylko „zielony-
mi płucami Ziemi”, ale także dają schronienie wielu 
gatunkom roślin i zwierząt. Gdy zabraknie tego na-
turalnego domu, zwierzęta będą bardziej narażone na 
bestialskie traktowanie przez kłusowników. Na wy-
spę Borneo dotarli aktorka Anna Dereszowska i znany 
kucharz Pascal Brodnicki. Bohaterowie tego odcinka 
mieli za zadanie na wyznaczonym terenie (100 m2) za-
sadzenie nowych drzew. Dzięki temu, przekonali się na 
własnej skórze, jak szybko coś zniszczyć i jak trudno 
to później odbudować. Doświadczenie to bardzo wiele 
mi dało. Stałam się bardziej uważna i wyczulona na 
drobne, codzienne „eko uczynki”, jak: oszczędzanie 
wody, segregacja śmieci, dwustronne drukowanie itp. 
Zyskałam też wspaniałe wspomnienia i przyjaciół. - 
powiedziała Anna Dereszowska. Cieszę się, że powstał 
tak wspaniały program jak „s.o.s. DLA ŚWIATA”, bo 
mam wrażenie, że spełniłem bardzo ważną misję. To 
było najważniejsze nagranie w moim życiu. - oznajmił 
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Pascal.

W Afryce, a konkretniej w północnej Ghanie, kolejna 
para – Magdalena Różczka i Mateusz Damięcki – prze-
konała się jak ogromnym problemem jest brak wody 
pitnej. Wizyta w tym kraju uświadomiła im w jakim 
położeniu znajdują się setki milionów ludzi na świecie, 
dla których woda pitna jest luksusem. Często jej bra-
kuje, dlatego kropla wody bywa cenniejsza niż złoto. 
Mateusz Damięcki bardzo żywo opowiadał o tym, co 
przeżył w Afryce: Upał wystarczył, by rozwiać moje 
wątpliwości co do tego, czy problem braku dostępu do 
wody pitnej faktycznie jest tak poważny. Kiedy jest ci 
gorąco nad polskim morzem idziesz do sklepu 20 me-
trów dalej i kupujesz butelkę czystej wody, albo idziesz 
do domu, bierzesz prysznic, żeby się ochłodzić. Tam 
jest to niemożliwe, woda jest na wagę złota.
Magdalena Różczka, zapytana o to, co z całego wyjaz-
du najlepiej zapamiętała, odpowiada: Uczucie wstydu, 
kiedy piłam z butelki. Wstyd, bo nie miałam więcej, 
żeby się podzielić. Pić było mi tam głupio za każdym 
razem. Kiedy zobaczyłam, czym ci ludzie muszą za-
spokajać pragnienie to… wszystko nabrało innej war-
tości .

Rafa koralowa w Belize jest drugą co do wielkości na 

świecie. Jej wyjątkowe piękno przyciąga 
nie tylko zapalonych nurków, ale także 
spragnionych wypoczynku. Jednak pla-
ża, na którą dotarli Monika Richardson i 
Zbigniew Zamachowski, daleka była od 
tej, które możemy oglądać na zdjęciach 
z kolorowych katalogów wycieczek. To, 
co zobaczyli nie mieściło się nie tylko w 
głowie, lecz również w workach na śmie-
ci. Nie zdając sobie z tego sprawy, ludzie 
zamienili ten raj w wysypisko odpadów, 
zarówno pod wodą jak i na lądzie. Z tego 
powodu w oceanach ginie milion zwie-
rząt rocznie, gdyż unoszące się na tafli 
wody przedmioty, jak np. plastikowe 
butelki, zwierzęta biorą za pokarm. Nie 
mogąc ich strawić zaczynają chorować i 
w końcu umierają w niewyobrażalnych 
męczarniach. Jeśli nie zadbamy o to, aby 
nasze śmieci trafiały w miejsca do tego 
przeznaczone, na zawsze stracimy raj-
skie plaże i widok niezwykłych raf ko-
ralowych.

Prezenterka pogody w TVN Meteo 
Agnieszka Cegielska i dziennikarz TVN 24 Jakub Po-
rada dzięki wyprawie do Indii, mogli na własnej skó-
rze dowiedzieć się jakie zagrożenie niosą elektryczne 
i elektroniczne odpady. Elektrośmieci, bo tak to można 
nazwać, to zepsute lub niepotrzebne urządzenia działa-
jące na prąd lub baterie, takie jak komputery, lodówki, 
telefony, telewizory, zabawki. Obecnie na całym świe-
cie produkowanych jest rocznie ponad 40 milionów 
ton elektrośmieci, a liczba ta z roku na rok rośnie w 
zatrważającym tempie. Spożywając skażoną tymi elek-
troodpadami żywność, narażamy się na szereg chorób, 
m.in.: uszkodzenie nerek, mózgu, bezpłodność czy 
choroby nowotworowe. Ten problem szczególnie wi-
dać w Indiach, gdzie na nielegalne wysypiska trafiają 
elektrośmieci z krajów rozwiniętych, głównie z USA, 
ale także z Europy, w tym również z Polski.

Ostatnia para, Agnieszka Maciąg i Piotr Najsztub, od-
wiedziła Malediwy – wyspy koralowe położone na 
Oceanie Indyjskim. Mieszkańcy tego uroczego regio-
nu świata borykają się z problemem ocieplającego się 
klimatu.  Duża część tamtejszej społeczności utrzy-
muje się z rybołówstwa. Wzrost temperatury, a także 
wysokie zanieczyszczanie i zakwaszanie okolicznych 
wód sprawia, że ryby giną, co może doprowadzić do 
głodu. Według naukowców z Międzyrządowego Ze-
społu ONZ ds. Zmian Klimatu istnieje ponad 90 proc 
prawdopodobieństwo, że winę za globalne ocieplenie 

źródło: Zdjęcia zaczerpnięte z Google Grafika, 
projekt grafiki: Justyna Furmańska
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ponosi człowiek, który emituje coraz więcej gazów 
cieplarnianych. Jeśli społeczność świata nie powstrzy-
ma zmian klimatu, planecie grożą katastrofalne skut-
ki: ekstremalne zjawiska pogodowe, zalanie terenów 
przybrzeżnych, susze i spadek plonów, brak wody 
pitnej, nasilenie się chorób wywołanych zanieczysz-
czoną wodą czy pasożytami, wzrost zgonów na skutek 
upałów, migracje, a to wszystko może doprowadzić do 
licznych konfliktów.

„S.O.S dla świata” - to pierwszy w telewizji TVN pro-
gram, który w całości jest poświęcony problemom eko-
logii. Pokazuje nam, jakimi jesteśmy szczęściarzami, 
że nie musimy przeżywać tego wszystkiego na własnej 
skórze, że gdy odkręcimy kran, otrzymamy czystą, zdat-
ną do spożycia wodę. Jednakże, żeby żyć w czystym, 
zdrowym, a przede wszystkim bezpiecznym regionie 
świata, musimy zdać sobie sprawę z tego, iż często 
przyczyniamy się do tego, że gdzieś w świecie przez 
nas umiera dziecko z braku wody lub jakieś zwierze 
musi zostać zabite, tylko dlatego, żebyśmy mogli ku-
pić sobie jakiś kosmetyk. Musimy się zastanowić, póki 
jest jeszcze czas na zmianę, czy chcemy żyć za parę lat 

na wielkim wysypisku śmieci, czy aby na pewno nie 
interesuje nas los innych ludzi. To, że ktoś mieszka na 
innym kontynencie wcale nie oznacza, że nie powinni-
śmy brać odpowiedzialności za jego życie i zdrowie. 
Co by było gdybyście się zamienili miejscem? I to Ty 
byś teraz umierał z braku wody, a ktoś inny ją marno-
wał?

Justyna Furmańska 

Przy pisaniu artykułu korzystałam z:

http://www.tvnstyle.pl/news/6916/view
http://www.poland.us/files/UserFiles/Opisy%20
CST%2872%29.pdf
Różdżka i Damięcki jadą do Afryki , http://www.star-
flash.pl/rdka-i-damicki-jad-do-afryki-11111952.html
Elektrośmieci z Polski zatruwają świat,  http://www.
wwfpl.panda.org/?8000/Elektrosmieci-z-Polski-
zatruwaja-swiat
Zanim wybierzesz lodówkę, http://sos.wwf.pl/images/
content/3_zmianyklimatu.pdf

Od losu Julii Tymoszenko zależy przyszłość Ukrainy
Przebywanie na wolności Julii Tymoszenko przeszkadza jednej, ale za to najważniejszej osobie na Ukrainie 
– prezydentowi Wiktorowi Janukowiczowi. Od pozytywnego rozwiązania problemu byłej premier Ukrainy, UE 
uzależnia los negocjowanej umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą.

Już od czterech miesięcy cały świat śledzi sytuację, 
w jakiej znalazła się Julia Tymoszenko. Niewątpli-
wie jest to konsekwencja wielkiej gry politycznej. 

Upraszczając jej przebieg, można stwierdzić, że obec-

ny prezydent po prostu boi się Tymoszenko. Jego bru-
talna polityka nabrała takich obrotów, że Janukowycz 
sam nie może sobie z tym poradzić, jest zaplątany, nie 
reaguje na żadne prośby czy też groźby, ignoruje społe-
czeństwo i  liderów polityki światowej. 
Obserwując cały proces sądowy, każdy świadomy oby-
watel nie może pozostać obojętnym wobec tak jawnej 
demonstracji bezprawia. Żadne posiedzenie sądu nie 
odbyło się bowiem w należyty sposób. Można to było 
zweryfikować naocznie, ponieważ proces Tymoszen-
ko był transmitowany prze media. Złamanych zostało 
wiele norm kodeksu postępowania karnego, ukraińska 
konstytucja i Europejska Konwencja Praw Człowieka. 
Reakcja społeczeństwa ukraińskiego od samego po-
czątku była dość wyrazista – codzienne protesty pod 
budynkiem sądu i aresztu śledczego. Zachód również 
zareagował krytycznie. A co na to prezydent? – nic so-
bie z tego nie robi. Żadna z poprawek, mających po-
móc w uwolnieniu Tymoszenko, nie zyskała poparcia 
ugrupowań koalicji zdominowanej przez prezydencką 
Partię Regionów. Tym samym deputowani udowodnili, 

źródło: http://m.nowyekran.pl/88b1c1c7179eb0d565d75863-
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że stanowią wyłącznie personel do obsługi prezydenta, 
są jego ślepym narzędziem. 
Janukowicz oszukał Europę. To rzecz absurdalna – naj-
pierw miał uwolnić Tymoszenko, a potem ponownie 
ją aresztował. Na dodatek cały proces odbywał się w 
areszcie śledczym, gdyż była premier, z powodu choro-
by kręgosłupa, od miesiąca nie jest w stanie samodziel-
nie się poruszać. W jej celi zebrali się zatem sędzia, 
prokurator i obrońca, a leżąca w łóżko Tymoszenko 
przysłuchiwała się ich wystąpieniom. Co ciekawe, wy-
jazdowe sesje sądów zostały zniesione na Ukrainie już 
10 lat temu. 
Wiadomo, że głównym celem politycznym prezyden-
ta jest wyeliminowanie Julii Tymoszenko z polityki, 
gdyż według ukraińskiego kodeksu wyborczego, osoba 
skazana  prawomocnym wyrokiem traci bierne prawo 
wyborcze. Pojawia się jednak pytanie. Na jakich zasa-
dach i czym kierowała się Centralna Komisja Wybor-
cza dopuszczając do rządzenia państwem dwukrotnie 
karanego Janukowycza? Widocznie dla niego istnieje 
niepisane prawo. Sprawa jest jasna. Janukowycz nie 
potrzebuje żywej Tymoszenko ani na wolności ani w 
więzieniu – jest ona wielką przeszkodą dla niego.

Rozmyślając nad tym wszystkim, zastanawiam się, czy 
tak naprawdę nie ma na to żadnej rady? Żeby cały świat 
reagował, a Janukowycz z uśmiechem na twarzy fał-
szywie kłamał, twierdząc, iż nie ma on na to żadnego 
wpływu na proces, bo sąd stanowi odrębną gałąź wła-
dzy. Jednocześnie jest bardzo opiekuńczy – współczuje 
Tymoszenko i nię chciałby się znaleźć na jej miejscu. 
A pewnie kiedyś się znajdzie. Na wszystko przyjedzie 
czas!
 
Rozumiem, że Ukraina jest niepodległym, suweren-
nym państwem i nikt nie może wtrącać w jej politykę 
wewnętrzną, ale w tym przypadku to już jest przesada. 
Na co czeka Janukowycz? Może na to, że naród pójdzie 
z widłami na prywatny pałac prezydenta w podkijow-
skim Meżyhiriu? Może jeszcze trochę i tak będzie, lud 
podejmie próbę zrzucenia „batiuszki cara”. 

Kto za tym wszystkim stoi? Czyżby Rosja na czele z 
Miedwiediewem i Putinem? W jakimś sensie też. Nie 
wierze, że to przypadek. Jak tylko pojawiła się infor-
macja o, planowanym na 19 grudnia zeszłego roku, 
szczycie Ukraina – UE w Kijowie, do administracji 
prezydenta nadeszło oficjalne pismo z zaproszeniem na 
ten sam dzień do Kremla.

Tymoszenko i inni politycy opozycyjni mogą być celo-
wo trzymani w areszcie, by nie dopuścić do parafowa-

nia umowy stowarzyszeniowej między Ukrainą a UE. 
Cały ten scenariusz pisany jest poza granicami Ukra-
iny. Celem jest pewnie raz na zawsze odciąć Ukrainę 
od Europy. W momencie, kiedy Ukraina doszła do kul-
minacyjnego momentu, podpisano i ustalono wszyst-
kie warunki dotyczące strefy wolnego handlu, Rosja 
zmieniła swoją strategię, zaczynając prowokować i 
zastraszać Ukrainę. Unijne warunki dla Ukrainy są 
konkretnie. Europejski komisarz ds. rozszerzenia i po-
lityki sąsiedztwa w Komisji Europejskiej, Štefan Füle, 
przypomniał, iż podpisanie i ratyfikacja umowy o sto-
warzyszeniu Ukrainy  z UE, zależy od sytuacji wokół 
Tymoszenko.

Niedawno rozpoczęło się posiedzenie sądu odwoław-
czego w sprawie byłej premier. Z niecierpliwością cze-
kamy, co znowu ciekawego się wydarzy. Wiadomo już 
jednak, że i tak wszystko zależy tylko i wyłącznie od 
prezydenta Janukowycza. Czy prezydentowi wystarczy 
woli politycznej, męskości i odwagi, by uwolnić Ty-
moszenko, czy nadal taki „dwumetrowy chłop” będzie 
chował się przed taką „drobną kobietą”? Ale jeszcze 
przed ostatecznym werdyktem musimy usłyszeć od 
prezydenta inną odpowiedź: Czy Janukowycz wspólnie 
z większością obywateli Ukrainy chce do Europy, czy 
też pragnienie jakiegoś innego sojuszu?  

Na ostatnim kongresie Europejskiej Partii Ludowej w 
imieniu Julii Tymoszenko wystąpiła jej córka Eugenia 
Carr, która w przemówieniu do liderów UE powiedzia-
ła: - „Dzisiaj w imieniu mojej mamy, proszę podwoić 
nasze wspólne wysiłki i dążenia do zbliżenia europej-
skiej przyszłości do Ukrainy. Ta perspektywa daje siłę 
mojej mamie i jej sojusznikom w dalszej walce. Zbli-
żające się wybory są jedyną przyczyną pozbawienia 
wolności mojej mamy. Nikt nie wierzy w postawionej 
jej zarzuty.” Sala przyjęła występ Eugenii oklaskami 
na stojąco! Na sali obrad znajdowało się symbolicz-
ne krzesło czekające na Julię Tymoszenko, na którym 
postawiono jej zdjęcie zza krat w podpisem „Wolność 
Ukrainie”.

Nie pozostaje na nic innego, jak tylko czekać na dalszy 
przebieg spraw. Gdzieś głęboko w naszych sercach tli 
się jednak jeszcze nadzieja na sprawiedliwość.

Wasyl Koziar
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Kolejne pytanie – czy Ukraina rzeczywiście chce 
iść w kierunku Unii Europejskiej? Społeczeń-
stwo tak, ale klasa polityczna w żaden sposób 

nie reaguje na nawoływania i prośby płynące z zachod-
niej części Europy, a odnoszące się do konieczności 
przestrzegania w naszym kraju pewnych standardów 
demokratycznych. Politycy robią tylko dobrą minę do 
złej gry.

Nasz kraj przeżywa ogromne problemy. Stan gospo-
darki jest fatalny, władza wykonawcza tkwi w chaosie, 
pieniądze publiczne są rozkradane, sądy przypomi-
nają raczej cyrk, panuje powszechna korupcja, a do 
tego w mediach prowadzona jest antypaństwowa ak-
cja rusyfikacji młodzieży. Niepokojący, w kontekście 

zachowania przez Ukraińców tożsamości narodowej, 
a w konsekwencji obrony suwerenności państwowej 
Ukrainy, jest fakt, że art. 10 konstytucji naszego kra-
ju (język państwowy na Ukrainie to język ukraiński), 
jest nagminnie naruszany, i to przez samego prezyden-
ta Ukrainy – gwaranta przestrzegania konstytucji. W 
dzień dwudziestolecia niepodległości Ukrainy zwrócił 
się on do swoich obywateli w języku rosyjskim, a prze-
cież Rosjanie Kreml nigdy nie zaakceptował istnienia 
narodowości ukraińskiej. Czy Polacy wyobrażają so-
bie, żeby ich prezydent zwracał się do nich z orędziem 
w języku rosyjskim czy niemieckim? Tak samo mało 
prawdopodobne jest to we Francji, gdzie istnieje nawet 
ustawa chroniącą język francuski przed zaśmiecaniem 
go obcojęzycznymi zapożyczeniami.

Już tradycyjnie w polityce rosyjskiej zbliża się mo-
ment zamiany ról politycznych liderów. 25 listopa-
da 2011 r. na ogólnym zebraniu partii politycznej 

„Jedna Rosja” kandydatem na prezydenta Rosji ogło-
szono obecne premiera i byłego prezydenta –Władimira 
Putina (1999-2008). Obserwując ogólną sytuację oby-
wateli Rosji, można z pewnością powiedzieć, iż nie są 
oni zbyt zadowoleni z takiej sytuacji. Pewni są, że tak 
naprawdę ich głosy wcale nie będą brane pod uwagę. 
Wybory, tak czy inaczej, będą sfałszowane, zaczynając 
od okręgów wyborczych aż po Centralną Komisję Wy-
borczą. Sam proces wyborczy to nic innego, jak tylko 
formalność. Są przepisy, jest konstytucja, zatem trzeba 
„wybrać” prezydenta, by dać światu dowód na to, że 
Rosja to kraj demokratyczny i praworządny.
Jako że kwestia wyboru prezydenta jest już w zasadzie 
przesądzona, opozycja demokratyczna nie spróbuje na-
wet w tych wyborach wysunąć wspólnego kandydata, 
a opozycyjne partie parlamentarne zapowiedziały już, 
że wystawią przeciwko premierowi swoich liderów: 
Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej (KPRF) - 
Giennadija Ziuganowa, socjalistyczna Sprawiedliwa 
Rosja - Siergieja Mironowa, a nacjonalistyczna Libe-
ralno-Demokratyczna Partia Rosji (LDPR) - Władimira 
Żyrinowskiego.

Obywatele Rosji są rozczarowani ogólną sytuacją po-
lityczną i warunkami życia. Zdaniem analityków trzej 
opozycyjni politycy mogą być tylko sparingpartnerami 
dla Putina. Otwarte pozostaje jedynie pytanie, czy szef 
rządu wybrany zostanie już w pierwszej turze głosowa-
nia, czy też niezbędna będzie dogrywka. Są pewne pro-
gnozy mówiące o tym, że Putin będzie chciał pozostać 
głową państwa na następne 12 lat, na co pozwala mu 
znowelizowana konstytucja.

Niewątpliwie Putin był najpopularniejszym rosyjskim 
politykiem w ostatnich 10 latach. Jednak jego popular-
ność od kilku miesięcy systematycznie spada. Na uli-
cach rosyjskich miast pojawiają się antyprezydenckie 
protesty. W listopadzie ubiegłego roku Putin został na-
wet wygwizdany przez kibiców na jednym z moskiew-
skich stadionów. O spadku sympatii dla obecnego pre-
miera świadczą także niedawne wybory parlamentarne, 
w których jego Jedna Rosja, w porównaniu z wyborami 
z 2007 r., straciła ponad 12 mln wyborców, co przeło-
żyło się na 77 miejsc w Dumie.

Roman Teliszewski

Ukraińska rzeczywistość

Wielkie zmiany w polityce rosyjskiej
Wybory prezydenckie w Rosji wyznaczono na 4 marca 2012 r. Po raz pierwszy w historii Federacji Rosyjskiej 
prezydent będzie wybierany na sześcioletnią kadencję.

Ukraina – państwo europejskie. Tym, którzy chociaż raz widzieli globus, udowadniać tego nie trzeba. Nasza 
europejskość prowokuje jednak do zadania sobie dość nieprzyjemnego pytania: co tak naprawdę Ukraina ma 
wspólnego z rozwiniętymi demokracjami Unii Europejskiej? Niestety ukraińska rzeczywistość jest nieprzystawal-
na do zachodnich standardów. Myślę, że każdy, kto choć raz odwiedził Ukrainę, ma wiele ciekawych wspomnień, 
czasem śmiesznych, czasem nawet strasznych.
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Na dodatek politycy rządzący obecnie Ukrainą nie chcą 
przyznać, że Stalin w latach 1932-1933 chciał po prostu 
zagłodzić Ukraińców. To się przecież kwalifikuje jako 
zbrodnia przeciw ludzkości, a tymczasem ostatnio nie 
było zgody na oficjalne obchody Dnia Pamięci Ofiar 
Wielkiego Głodu na Ukrainie. Kulminacją znęcania 
się nad językiem ukraińskim i wyraźnym przejawem 
zwalczania ukraińskiej tożsamości narodowej, jest pró-
ba przyjęcia w Radzie Najwyższej Ukrainy ustawy o 
ograniczeniu o 25 proc. wykorzystywania języka ukra-
ińskiego w tak ważnych strefach życia społecznego, 
jak mass media, system oświaty czy też administracja.

Dlatego, jeśli prezydent Janukowycz, (jeżeli on się 
rzeczywiście czuje prezydentem Ukrainy, a nie guber-
natorem Małorosji) nie chce skończyć swoich rządów 
kompletnie zhańbiony, musi usłyszeć racjonalny głos 
Europy i przysłuchać się znacznej części opinii pu-
blicznej, bo w innym wypadku wpadniemy w objęcia 
matuszki Rosji.

Na zakończenie chciałbym się podzielić się moimi 
wrażeniami z XXI Forum Ekonomicznego w Kryni-
cy, gdzie mówiło się również wiele na temat Ukrainy. 
Nasz kraj jest obecnie w centrum zainteresowania po-

lityki międzynarodowej. Ukraina i Unia Europejska 
przechodzą teraz krytyczną fazę we wzajemnych sto-
sunkach. Umowa Stowarzyszeniowa Ukrainy z Unią 
Europejską, która wraz z Pogłębioną Strefą Wolnego 
Handlu ma zostać podpisana w najbliższych miesią-
cach, pokaże, czy Ukraina jest zdolna dokonać postępu 
na drodze do członkostwa w UE. Efektywność wdraża-
nia tej Umowy dowiedzie, w jakim stopniu Kijów rze-
czywiście jest zainteresowany integracją europejską i 
czy jest gotowy do wprowadzania zasadniczych reform 
państwie, a nie ograniczania się tylko i wyłącznie do 
proeuropejskiej retoryki.

Jak już wspominałem - Polska jest największym adwo-
katem Ukrainy w UE. Czy zatem w okresie polskiej 
prezydencji w Radzie UE doszło do przełomu, czy też 
był to stracony czas? Jak powiedział były prezydent 
Ukrainy Wiktor Juszczenko „Kryzys jest najlepszym 
czasem na doskonalenie. On wymusza potrzebne zmia-
ny”. Może i ma rację, ale nam jednak nie pozostaje nic 
innego, jak tylko wyczekiwać rzeczywistych zmian.

Wasyl Koziar 

Rezygnacja USA z planów względem Afganistanu
Waszyngton jest zmuszony do radykalnego ograniczenia swojej roli w Afganistanie i wycofania z niego części 
swoich wojsk. Przyczyną tego są cięcia w budżecie wojennym.

Niedawno miała miejsce 10 rocznica wkroczenia 
wojsk amerykańskich do Afganistanu w celu 
zwalczenia Talibów i zaprowadzenia porząd-

ku. Sytuacja została w miarę opanowana i rozpoczę-
ła się powolną rekonstrukcja tego kraju. Teraz trzeba 
zrewidować plany dalszej obecności amerykańskiej w 
Afganistanie, ponieważ kryzys finansowy spowodował 
konieczność obniżenia kosztów bardzo drogiej operacji 
wojskowej. Poza tym w społeczeństwie amerykańskim 
drastycznie spadło poparcie dla tej „dobrej wojny”. 
Amerykańscy dowódcy wojskowi teraz mają już jedy-

nie na celu utrzymanie pod swoją kontrolą odebranych 
wcześniej Talibom terenów w południowym Afganista-
nie. Jednocześnie w Kabulu trwają rozmowy pokojo-
we, prowadzone przez dyplomatów USA, które jak na 
razie nie dają żadnych rezultatów.

Największym wyzwanie dla wojsk amerykańskich jest 
sytuacja na wschodzie Afganistanu, gdzie przez ostat-
ni czas walki z Talibami mocno się nasiliły. Wojskowi 
muszą sobie z tym poradzić, zanim nastąpi wycofanie 
części kontyngentów. Wojska amerykańskie wycofały 
się już z planu budowy łańcucha placówek, które miały 
im pomóc w utrzymaniu prowincji Paktika. W związku 
z tym Amerykanie obawiają się dużego napływu bojow-
ników z Pakistanu. Również próby walki z korupcją w 
afganistańskiej administracji, wskutek braku środków 
finansowych również zakończyły się niepowodzeniem. 
W 2012 roku kontyngent wojsk amerykańskich ma się 
zmniejszyć z 98 tys. do blisko 30 tys.

Sylwia Babiś

źródło: http://www.outlookafghanistan.net/assets/assets05/Afga-
nistan_USA_flag.jpg
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Barack Obama w przemówieniu w australijskim parlamencie ogłosił, iż jego kraj, mimo planowanych cięć w 
budżecie wojskowym, zwiększy swoją obecność w regionie Pacyfiku. Stany Zjednoczone wyrażają zatem nadal 
zainteresowanie sytuacją w tej części świata.

USA nadal będą panować nad Pacyfikiem

W Azji Południowo-Wschodniej zostanie roz-
mieszczonych więcej wojsk amerykańskich. 
Ma to być konsekwencją ich wycofania z 

Iraku i Afganistanu. Obama zlecił swojemu zespołowi 
doradców ds. bezpieczeństwa narodowego, aby jako 
sprawę priorytetową potraktowali misję wojsk amery-
kańskich w tej newralgicznej części globu.
W Australii do roku 2016 rozmieszczonych ma być 2,5 
tys. żołnierzy amerykańskiej piechoty morskiej, a tak-
że okręty wojenne i samoloty bojowe. Ich bazą będzie 
północnoaustralijski port Darwin. Do takich ustaleń do-
szli Obama i premier Australii Julia Gillard. Prezydent 
USA uspokaja jednocześnie Chiny, obiecując dążenie 
Waszyngtonu do poprawy współpracy z Pekinem. Pod-
kreśla przy tym, że „większość światowych mocarstw 
nuklearnych i około połowy ludzkości, w znacznym 
stopniu zadecyduje czy nowe stulecie będzie charak-
teryzować się konfliktami, czy też współpracą”. Chiny 

uważają, że zacieśnienie amerykańsko-australijskiego 
sojuszu wojskowego nie wpłynie znacząco na poprawę 
stanu bezpieczeństwa w tym regionie, bo przeznaczone 
na ten cel przez Waszyngton środki, w obliczu kryzysu 
finansowego, nie będą wystarczające.
Największe obawy Amerykanów w regionie Azji Połu-
dniowo-Wschodniej wiążą się z postawą Korei Północ-
nej. Nie chodzi tu już tylko o to, że Pjongjang posiada 
broń atomową, ale o możliwość jej sprzedaży przez ko-
reański reżim komunistyczny do innych krajów, bądź 
podmiotom niepaństwowym. Dlatego Obama ostrzega, 
że w przypadku prób rozprzestrzeniania przez Koreę 
Północną technologii do produkcji broni jądrowej, Sta-
ny Zjednoczone podejmą zdecydowane kroki.

Sylwia Babiś

Rosja chce nam „pomóc”
Załamanie strefy euro stanowiłoby dla gospodarki rosyjskiej spory problem. To właśnie w unijnej walucie Rosja 
posiada dużą ilość swoich rezerw walutowych. Dlatego euroazjatycki gigant chce przyczynić się do powstrzyma-
nia kryzysu strefy euro.

Trwający od dwóch lat kryzys kredytowy w stre-
fie euro  może się teraz rozlać na wszystkie kra-
je wspólnoty walutowej. Sytuacja ta może także 

skutkować redukcją popytu na towary i usługi eks-
portowane przez liczne rosyjskie spółki, takie jak np. 
producent stali NLMK czy mający monopol na eksport 
gazu Gazprom.

Rosja w ramach Międzynarodowego Funduszu Walu-
towego, którego jest członkiem, zadeklarowała udzie-
lenie pomocy finansowej. Kreml jest gotowy jest do 
wsparcia europejskiej gospodarki, a przede wszystkim 
strefy euro. Do tej pory ze strony rosyjskiej padła pro-
pozycja udzielenia 10 mld USD pożyczki, które nie zo-
stały do tej pory wykorzystane. Teraz Rosjanie są goto-
wi dołożyć jeszcze dodatkowe 10 mld dolarów, ale to 
będzie zależało od kwestii uchwalenia pakietu energe-
tycznego. Rosja od początku sprzeciwia się wdrożeniu 
trzeciego pakietu energetycznego, który pozbawiłby 
Gazprom pełnej kontroli nad sieciami przesyłowymi 
w krajach Unii Europejskiej. Gazprom w dużej mierze 
jest inwestorem lub współinwestorem tych gazociągów. 

Nie jest on przychylny temu, by dostęp do nich miały 
strony trzecie. Rosyjska chęć pomocy strefie euro wy-
nika z faktu, że ponad 40 proc. zagranicznych rezerw 
Rosja posiada właśnie w tej walucie, a do tego rosyjski 
eksport mógłby bardzo ucierpieć w wyniku kryzysu w 
Unii Europejskiej. Dotyczy to m.in. firm produkujących 
stal, które przynoszą ogromne zyski. Dlatego ważne, 
by europejskie kraje jak najszybciej porozumiały się w 
kwestii sposobu zwalczenia kryzysu.

Unia Europejska jest najbliższym partnerem handlo-
wym dla Rosji. Jakikolwiek negatywny rozwój sytu-
acji w Europie źle wpłynie również na jej sytuację go-
spodarczą. Wtedy Rosjanie stracić mogą więcej niż te 
10 mld dolarów. To oczywiste, że popyt na gaz i stal 
spadnie, jeśli kryzys będzie się przedłużał. Skala tego 
spadku nie będzie jednak zależeć tak bardzo od popytu 
finalnego użytkownika, jak od stabilności ceny ropy.

Paulina Baj
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Krótkie kalendarium wydarzeń, które miały miejsce w 2011 roku, w Polsce i na świecie.
To już za nami…

Styczeń

W polskich mediach nieustannie komentowano końco-
wy raport Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego 
(MAK), dotyczący katastrofy smoleńskiej. Na ekranach 
telewizorów wciąż widać było twarz jego szefowej, Ta-
tiany Anodiny, która nie szczędziła Polakom „gorzkiej 
prawdy” na temat załogi Tu-154M. Szkoda jednak, że, 
budząca liczne wątpliwości, „ekspercka” wersja kata-
strofy ruszyła w świat.

Rozpoczął się rok katastrof naturalnych, w których w 
sumie na całym świecie zginęło prawie 300 tys. ludzi. 
Na początku niszczycielskie powodzie nawiedziły Au-
stralię i Brazylię, a Filipiny nawiedził niszczycielski 
tajfun. 

Początek roku przyniósł ostateczne obalenie dyktatury 
Ben Alego w Tunezji. Jaśminowa rewolucja zapocząt-
kowała ruch społeczny, który obalił arabskie dyktatury. 
Za przykładem Tunezji ruszyło społeczeństwo Egiptu, 
Libii, Syrii i Bahrajnu.

Świat z uwagą obserwował referendum w Sudanie, w 
sprawie podziału kraju. Referendum, będące wynikiem 
ustaleń pokojowych z 2005 roku, niosło dla wielu Su-
dańczyków nadzieję na zakończenie krwawego kon-
fliktu „bogatej Północy z biednym Południem”. 

Dla ciekawostki -  naukowcy z NASA ogłosili odkrycie 
planety Kepler 10-b – podobnej do Ziemi planety spoza 
Układu Słonecznego.

Luty

W Egipcie nastał kres prezydencji Hosni Mubaraka, 

który przyniósł jednocześnie szansę na demokratyczne 
zmiany w kraju. Luty stał się dla Libijczyków miesią-
cem przebudzenia z 42-letniego snu i początkiem fali 
zamieszek, które, podobnie jak w Tunezji, miały na 
celu obalenie dotychczasowej dyktatury.

Marzec

To przede wszystkim tragiczne trzęsienie ziemi w Ja-
ponii. Wstrząsy wywołały falę tsunami, w której zgi-
nęło tysiące ludzi. Uszkodzenie elektrowni atomowej 
Fukushima, doprowadziło do wycieku substancji ra-
dioaktywnych i poważnego skażenia środowiska. Or-
ganizacje humanitarne z całego świata zgłosiły chęć 
niesienia pomocy zniszczonej Japonii.

Kwiecień

Nie sposób nie wspomnieć tego o czym pisały głównie 
pisały tabloidy i portale plotkarskie – 
ślub księcia Williama i Kate Middleton. Na uroczysto-
ści zaślubin obecnych było 2 tysiące gości.

Maj

Początek maja, to niezwykłe wydarzenie szczególnie 
dla Polaków. Półtora miliona ludzi, zgromadzonych na 
placu św. Piotra w Rzymie, uczestniczyło w uroczysto-
ści beatyfikacji papieża – Polaka Jana Pawła II.

W USA cieszono się ze śmierci ich największego wro-
ga, Osamy bin Ladena, dorwanego przez amerykań-
skich komandosów w Pakistanie. Operacja „Geroni-
mo” zadała cios terrorystom z Al-Kaidy.

Czerwiec

Przed sądem postawiono byłego prezydenta Tunezji 
Ben Alego, któremu postawiono 93 zarzuty.

Lipiec

W Polsce ogłoszono  raport komisji Millera, badającej 
przyczyny katastrofy smoleńskiej. 

Świat obiegła informacja o masakrze w Norwegii –wy-
buch bomby w Oslo i strzelanina na wyspie Utoya 
przyniosły 77 ofiar śmiertelnych. 
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20 lipca ONZ ogłosiła najpoważniejszy od lat stan klę-
ski głodu w Rogu Afryki spowodowany suszą. W kra-
jach rozwiniętych telewizje emitowały setki reportaży 
i zdjęć głodujących Somalijczyków, głownie dzieci z 
widmem śmierci głodowej.

Sierpień

Londyn sparaliżowały zamieszki imigrantów. Rozru-
chy młodych chuliganów trwały kilkanaście dni i cha-
rakteryzowały się ogromną skalą zniszczeń w postaci 
podpalonych domów, rabowanych sklepów i przede 
wszystkim ofiar w niewinnych ludziach. „London Rio-
ters” nie mieli celów politycznych, kierowali się jedy-
nie łatwą możliwością rabunku, ale jednocześnie ujaw-
nili, że za fasadą pięknej wielokulturowości Londynu 
kryją się przygniatające nierówności społeczne.

Wrzesień

W Libii nadal trwają zamieszki. Muammar Kaddafi, 
choć będący w ukryciu, wzywa swoich zwolenników 
do walki z rewolucjonistami.

Październik

W Polsce odbyły się wybory parlamentarne, które 
przyniosły kontynuację rządów PO w koalicji z PSL. 
Jednak zmiana na polskiej scenie politycznej zaszła i 
to spora -  partia Palikota, której nikt nie dawał więk-
szych szans, zdeklasowała SLD i zajęła trzecie miejsce 
w wyborach. 

21 pażdziernika zginął Muammar Kaddafi. Śmierć 
dyktatora zakończyła wojnę domową, w której zginęło 
tysiące Libijczyków. 

UE próbowała ratować tonącą w długach Grecję i całą 
strefę euro.

Listopad

Jak powiedział nasz prezydent Bronisław Komorow-
ski „Polska zdała egzamin”. Oczywiście miał na myśli 
awaryjne lądowanie pilota kpt. Wrony na warszawskim 
lotnisku Okęcie. Dzięki brawurowym umiejętnościom 
pilota samolot Boeing 767 wylądował bez podwozia, 
a żadnemu z pasażerów i członków załogi nie stała się 
krzywda.

Początek listopada przyniósł również wrzawę na scenie 
politycznej. W największej polskiej partii opozycyjnej 
PiS doszło do rozłamu i wyrzuceniu trzech znaczących 

jej członków.

W Berlinie minister Radosław Sikorski wygłosił słyn-
ne już przemówienie, w której nakreślił własną wizję 
przyszłej Europy.

W Kambodży doszło w listopadzie do procesu prze-
ciwko trzem przywódcom Czerwonych Khmerów. Kraj 
ten, położony pomiędzy Tajlandią, Laosem i Wietna-
mem, stopniowo rozprawia się z winnymi krwawych 
rządów w latach 1975-79. Proces przeciwko zbrodnia-
rzom ukazał światu jak chorą ideologią był komunizm 
i przypomniał, że nigdy nie jest za późno na wymierze-
nie sprawiedliwości.

Grudzień

W wieku 70 lat zmarł przywódca Korei Północnej Kim 
Dzong Il, a władzę po nim przejął Kim Dzong Un. W te-
lewizyjnych wiadomościach na całym świecie pokazy-
wano spazmatyczny płacz obywateli Korei Północnej, 
jednak spektakl, bo inaczej udawanej żałoby nazwać 
nie można, przypomniał światu o tragedii zwykłych 
Koreańczyków i ich beznadziejnej sytuacji życiowej.
Wydarzeniem znaczącym dla krajów UE był jej szczyt 
rozpoczęty 8-9 grudnia w Brukseli. „Lekiem na całe 
zło”, czyli na kryzys finansowy, według europejskich 
przywódców ma być m.in. zwiększona kontrola budże-
tów narodowych i kary za nadmierny deficyt budżeto-
wy. Sam szczyt, choć zaowocował planem ściślejszej 
integracji, ukazał jednocześnie sceptyczny stosunek 
Wielkiej Brytanii wobec całej UE.

Monika Mryc
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Ankieta – wyniki wyborów parlamentarnych 
według studentów PWSW

Rysunek 1. Podział ankietowanych ze względu na płeć.

Rysunek 2. Podział ankietowanych ze względu na miejsce zamieszkania.

Rysunek 3. Podział ankietowanych ze względu na wiek.

Ankieta przeprowadzona została przez 
członków Koła Naukowego Młodych 

Dyplomatów. 
Ankieterzy: Justyna Furmańska, Justyna Kędziora
Data przeprowadzenia ankiety: 15 listopad 2011 r.
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Odpowiedzi opisowe

1. CZYM SIĘ SUGEROWAŁAM/EM W WYBORZE.

Rysunek 4. Podział ankietowanych ze względu na wybrane ugrupowanie.

- „W wyborze sugerowałam się tym, co dana partia jest 
w stanie zaoferować mi, a także mojemu otoczeniu, ja-
kimi postulatami się kierują w swojej polityce.”

- „Uważam, że w obecnych wyborach nie było partii, 
która przedstawiła ciekawy program wyborczy. Głos 
nieważny jest również pewną formą protestu na istnie-
jącą sytuację w naszej polskiej polityce.”

- „Własnymi poglądami, programem jaki reprezentu-
ją.”

- „Programem wyborczym i ogólną strukturą politycz-
ną w naszym kraju.”

- „PO powinno kontynuować swoją pracę oraz tym, że 
wspólnie z PSL będą tworzyć stabilną koalicję, która 
jest naszemu państwu potrzebna.”

- „Poglądami rządzących.”

- „Starają się dotrzymać słowa, ale nie mogą tego udo-
wodnić ponieważ nie mogą wyjść na lidera.”

- „Sugerowałem się tym, że PiS jest jedyną partią w 
naszym kraju, która spełnia moje oczekiwania co do 
tej partii.”

- „Nie chciałam głosować na PiS. Poza tym w ostatnich 
rządach PO znacznie lepiej sobie radzi.”

- „Planem wyborczym, programem partii.”

- „Ciekawy program przedwyborczy”.

- „Solidnym dotychczasowym rządem.”

- „Sugerowałam się dobrem Polski, ze wszystkich par-
tii wydawał mi się to najlepszy wybór.”

- „Najlepsza ze wszystkich.”
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2. CO SĄDZISZ O SPEKTAKULARNYM WYNIKU „RUCHU PALIKOTA” W WYBORACH PARLA 
    MENTARNYCH 2011?

- „Aby PO nie zostawało za długo przy władzy.”

- „Przede wszystkim poglądami, członkami i progra-
mem wyborczym.”

- „Niczym, zaznaczyłam pierwsze lepsze, a co to da? 
Złodzieje i już.”

- „Chcę czegoś nowego.”

- „Programem wyborczym, legalizacją narkotyków, 
opodatkowaniem Kościoła.”

- „Opinią taty.”

- „Opinią innych.”

- „Faktem zbieżności programu partii z osobistymi po-
glądami.”

- „Sugerowałem się tym, że jest to nowa partia o cha-
rakterze ultralewicowym, czyli przede wszystkim anty-
liberalnym.”

- „Legalizacją”

- „Palikot i jego ruch otrzymali taki wynik dzięki temu, 
że przemawiali w sposób prosty, co trafiło do młodzie-
ży, która na niego szeroko głosowała, według mnie wy-
nik ten jest dla mnie totalnym zaskoczeniem”.

- „To świadczy o inteligencji naszego narodu.”

- „Jest to spore zaskoczenie, szczególnie w naszym ka-
tolickim społeczeństwie. Moim zdaniem świadczy to o 
zmianach jakie będą zachodzić w mentalności naszego 
społeczeństwa,”

- „Naobiecywał <<gruszek na wierzbie>> i młodzi lu-
dzi poszli na niego głosować. Każdy myśli, że on bę-
dzie dbał o interes młodych a to tylko puste słowa.”

- „To porażka, nie powinien brać w tym  udziału.”

- „Ten wynik oznacza, że w Polsce brakuje ultralewi-
cowych polityków, dbających o prawa mniejszości i 
antyliberalnym podejściu. Ludzie mają dość Kościoła 
w życiu publicznym.”

- „Bez komentarza. Nie wiem kto mógł głosować na 
Ruch Palikota. I tak nic nie zrobi w rządzie. Jedna wiel-
ka ściema i porażka.”

- „Młodzi głosowali na Palikota, ponieważ obiecywał 
rzeczy zakazane.”

- „Nic, co mam myśleć, ja nie myślę.”

- „Dość duże poparcie i dobrze – przynajmniej jest on 
lepszy niż PiS.”

- „Nie mam nic przeciwko, ale też nie sugeruję się jego 

programem.”

- „Palikot powinien odejść!”

- „Żenada, Palikot to zakłamany cham.”

- „Palikot to pajac, błazen w polityce, ludzie go lubią 
bo robi sobie <<jaja>> z ludzi, którzy popierają ugru-
powanie PiSu”.

- „Szok!.”

- „Nie powinno to mieć miejsca. To smutne.”

- „Brak słów.”

- „To jest sekta!.”

- „Szok dla społeczeństwa.”

- „Jest to wynik śmieszny, robi szum wokół swojej oso-
by.”

- „Duże zaskoczenie jak na tak krótką kampanię.”

- „Ponieważ nie wiedzieli na kogo oddać głos, dużo 
osób jest nastawiona antyklerykowo.”

- „Potrzebny jest świeży powiew w polityce.”

- „Jak na krótką kampanię wynik bardzo dobry.”

- „W Polsce trzeba wielu zmian i innowacji, dlatego 
wiele osób zagłosowało na Ruch Palikota.”

- „Sądzę, że to dobre, legalizacja górą!”
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3. JAK UWAŻASZ SKĄD TAK DUŻE POPARCIE DLA „RUCHU PALIKOTA”?

- „Ludzie mają dosyć władzy PO-wskiej i PiS-owskiej, 
więc szukają alternatywy.”

- „Bardzo ciekawy pomysł. RP jest od PNP jest od daw-
na żywy w Europie zachodniej. Polska pozostaje jakby 
<<Średniowieczem>>.”

- „Nie interesuję się polityką, lecz zauważyłam, że spo-
woduje ta sytuacja duże emocje u ludzi.”

- „Nie zdziwiło mnie to.”

- „Palikot szydził, wyzywał innych a także sam popeł-
nił wiele przestępstw. Popieranie jego kandydatury daje 
zezwolenie na popieranie takiego zachowanie – żena-
da.”

- „Wygrał, bo jest kontrowersyjny i szokujący, chce do-
minacji a takiego przywódcy młodzież szuka.”

- „Moim zdaniem to pewnego rodzaju duże zaskocze-
nie. Osobiście nic nie mam przeciw tej partii, raczej je-
stem tolerancyjna. Uważam, że nikt nie powinien być 
wykluczany ze społeczeństwa tylko dlatego, że ma od-
mienną orientacje itp.”

- „Został zaakceptowany wśród młodzieży i osób 
niepewnych swojej seksualności, czy też osób homo-
seksualnych.”

- „Społeczeństwo ma już dosyć sporów, kłótni po-
między PO a PiS-em. Duże poparcie wynika również 
z tego, że wielu ludzi młodych głosowało na jego 
partię.”

- „Uważam, że spowodowane to jest poparciem mło-
dzieży dla tej partii, przywódcy, który ma poczucie 
humoru, przyciąga widzów.”

- „Na to ugrupowanie głosowała młodzież, a młodzież 
nie jest dobrze poinformowana o sprawach politycz-
nych.”

- „Głosowali na niego jedynie homoseksualiści i trans-
westyci, dlatego miał tak duże poparcie.”

- „Ruch Palikota to partia kontrowersyjna, która jest 
przeciwieństwem wszystkich obecnych partii. Doma-
ga się reform w sferach w których dotychczas nie ro-
biono nic, a poparcie wzięło się stąd, iż społeczeństwo 
jest zmęczone ciągłymi kłótniami najważniejszych 
partii w Polsce,”

- „Poprzez niekonwencjonalny sposób rządzenia Pali-
kota.”

- „Duże poparcie pojawiło się dlatego, że ci którzy 

są w pewien sposób wykluczeni ze społeczeństwa 
(nie czują się w nim akceptowani), właśnie w Ruchu 
Palikota znaleźli zrozumienie, dlatego postanowili 
poprzeć go.”

- „Palikot to pajac, błazen w polityce, ludzie go lubią 
bo robi sobie jaja z ludzi, którzy popierają ugrupowa-
nie PiS-u”.

- „Obietnice wcześniej zakazanych praw, jak narkoty-
ki miękkie i sprzeciw wobec instytucji Kościelnych w 
sferze publicznej.”

- „Ze spotów przede wszystkim nawiązuje tu do 
ludzkiej wrażliwości, na wartości rodzinne a przecież 
chcemy żeby naszym dzieciom żyło się lepiej.”

- „Ponieważ Polacy lubią polityków, którzy robią z 
siebie błaznów.”

- „Ludzie chcą nowości, a nie monotonii.”

- „Młodzież jest niedoinformowana i niereformowal-
na.”

- „Uważam, że obywatele naszego kraju są zaintereso-
wani działaniem tej nowej partii, dlatego oddali na nią 
swój głos.”

- „Nie wiem, nie mieści mi się to w głowie.”
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- „Szum w mediach, coś nowego w Polsce i coś niere-
alnego.”

- „Dobra kampania, reprezentacyjni przedstawiciele, 
skuteczność. Jak widać zachęcili do głosowania na 
nich.”

- „Legalizacja narkotyków.”

- „Stwarzał pozory reformatora, dlatego wygrał.”

- „Pewnie przez młodych ludzi, bo dla niektórych jest 
nawet idolem. Robi tzw: <<śmiechawę>>, a kto nie 
interesuje się życiem politycznym w naszym kraju to 
zagłosował na RP.”

- „Społeczeństwo ma dość innych ugrupowań.”

- „Młodzież bierze górę i przejmuje pałeczkę – naresz-
cie.”

- „Ludzie młodzi chcą żyć w państwie świeckim bez 
ingerencji Kościoła.”

- „Obiecuje dobre rzeczy – aby dotrzymał obietnicy.”

- „Głupota młodzieży.”

- „Bardzo prowokuje a młodzież lubi prowokatorów.”

- „To dobra alternatywa dla młodzieży w wyrażeniu 
swoich poglądów.”

- „Legalizacja kluczem do sukcesu!”

- „Naród się rozwija i staje się bardziej tolerancyjny w 
stosunkach eksternistycznych kandydatów na posłów 
w partii Palikota.”

- „Legalizacja – punktem nr 1.”

Wylot integracyjny nastąpił dnia 27 paździer-
nika 2111 roku o godz. 07:30. Wtedy to, pod 
okiem naszych dzielnych przewodników – 

dr. Pawła Treflera i dr. Romana Zdybla – wystartowali-
śmy w tradycyjną poznawczą odyseję kosmiczną, której 
celem ostatecznym jak co roku była planeta SOLINA. 
Po wejściu na pokład promu kosmicznego, użyczone-
go nam przez Międzyplanetarny Zakład Komunikacji 
MZK (należy w tym miejscu podziękować dr. Zdyblo-
wi, który utrzymuje doskonałe osobiste kontakty z wy-
sokimi czynnikami decyzyjnymi tegoż Zakładu), zo-
stała odczytana lista pokładowa. Należało się upewnić, 
czy nikt w ostatniej chwili nie zdecydował się jednak 
pozostać w domowych pieleszach lub nie zatrzasnął się 
przypadkiem w jednym z pomieszczeń ultranowocze-
snej i przestronnej bazy noclegowej PWSW. Okazało 
się, że wszyscy byli zdecydowani przeżyć podróż ży-
cia. Już na samym początku przeszedł nas mały dresz-
czyk emocji. Wydawało nam się, że, oddelegowany 
przez MZK, pilot źle nastawił GPS i zamiast na pas 
startowy, błędnie skierował się na parking przed bazą 
imprezową noclegową PWSW. Każdy zaczął się zasta-
nawiać, czy to już naprawdę koniec naszej wyprawy? 
Na całe szczęście okazało się, że wstąpiliśmy tylko po 
prowiant, czyli liofilizowaną pieczoną kiełbasę i musz-
tardę, a także colę w proszku.
W końcu wystartowaliśmy. Od początku atmosfera na 
pokładzie promu była nieziemska. Mieszały się zapa-
chy męskich płynów po goleniu i drogich perfum pro-
sto z Paryża. Te zapachowe doznania wprawiły nas w 

doskonały nastrój. Weteranki wypraw kosmicznych z 
trzeciego roku Instytutu Stosunków Międzyplanetar-
nych Przewspaniałej Wyższej Szkoły Wielokierunko-
wej (PWSW) zaintonowały wpadające łatwo w ucho 
piosenki. Byliśmy przekonani, że nasz głośny śpiew 
przenika przez grubą, metaliczną powłokę promu ko-
smicznego i niesie się w głuchą, ciemną i lodowatą 
przestrzeń. Podróż miała trwać jeden dzień świetlny, 
a to jest przecież bardzo długo. Dlatego w planie wy-
prawy były przystanki. Pierwszy miał miejsce w sta-
cji kosmicznej „SANOK”. Tam oprowadzono nas po 
międzyplanetarnym skansenie. Dowiedzieliśmy się 
o pierwszym locie na Księżyc, a także zobaczyliśmy 
zabytki techniki kosmicznej sprzed 100 lat (np. waha-
dłowiec DISCOVERY). Podczas zwiedzania niektórzy 
byli mocno znudzeni tymi starociami. Część jednak 
mogła naocznie przekonać się, że wykładowcy „Histo-
rii lotów kosmicznych” nie plotą andronów. Zwiedza-
nie skansenu zajęło nam około dwie godziny świetlne.
Nawał wiedzy, uzyskany w stacji „SANOK”, był tak 
wyczerpujący, że po powrocie do naszej kosmicznej 
łajby, część młodych kosmonautów postanowiła uciąć 
sobie drzemkę. Ze snu wyrwało wszystkich dobicie do 
owianej legendą planety „SOLINA”. Byliśmy głodni i 
zmęczeni tak daleką podróżą. Część marzyła już tylko 
o tym, by wrzucić coś na ruszt. Miejscowi, którzy byli 
do nas przyjaźnie nastawieni, zaproponowali liofilizo-
wanego oscypka. Inni, oszukując swój wyczerpany i 
wygłodniały organizm, od razu ruszyli na spotkanie z 
przygodą. Planeta o tej porze okazała się jednak smut-
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na i tak naprawdę pozbawiona życia. Nic tylko płaska i 
niebieska tafla wody. W zasadzie to nam nie przeszka-
dzało. Każdy wyciągnął swój ultranowoczesny przy-
rząd do uwieczniania rzeczywistości w trójwymiarze i 
zaczęło się przysłowiowe pstrykanie. Gdy nastał czas 
powrotu do promu, jeden z uczestników lotu posta-
nowił coś z tej planety wywieźć. Nie zastawiając się 
długo, oderwał z  miejscowego pojazdów planetarne-
go rejestrację z napisem „szef wszystkich szefów”. Nie 
było to mądre i mamy nadzieję, że ten czyn nie wywoła 
kolejnych gwiezdnych wojen.
Gdy pilot grzał już silniki, a my zapinaliśmy pasy, 
okazało się, że brakuje kilku osób, które o mały włos 
zostałyby na tej smutnej planecie. Zdążyły one jednak 
przed ostatecznym zaryglowaniem włazu. Niestety nie 
obyło się bez strat. Jeden ze spóźnialskich został i pew-
nie gdzieś tam się błąka, oczekując na kolejną naszą 
wyprawę, która go stamtąd zabierze.
Kolejnym przystankiem kosmicznej odysei była mała 
planeta „KRĘPAK”. Udało się tam nawet rozpalić ogni-
sko, co było tylko i wyłącznie zasługą kobiecej części 

załogi, która w toku studiów posiadła jakieś magiczne 
umiejętności. I tutaj nasuwa się pytanie natury egzy-
stencjalnej – co by mężczyźni zrobili bez kobiet? Od-
powiedź jest prosta – nie zjedliby ciepłej liofilizowanej 
kiełbasy z musztardą. Wszyscy tęsknili już jednak za 
starą dobrą planetą matką „PRZEMYŚL”. „KRĘPAK” 
nie jest bowiem zbyt przyjemny, bo nie posiada gwiaz-
dy, która by go oświetlała i ogrzewała. Skończyło się 
zatem na tym, że mimo rozpalonego ogniska i tak wszy-
scy solidnie przemarzliśmy. Nie było innego wyjścia 
jak udanie się do ciepłego i pachnącego wnętrza nasze-
go promu kosmicznego. Nasi w gruncie rzeczy dzielni 
mężczyźni, może nie mają zdolności rozpalania ognia, 
ale są dżentelmenami i przed odlotem posprzątali pa-
pierki po liofilizowanych produktach żywnościowych. 
Dalsza podróż powrotna przebiegała już bez zakłóceń 
w rytm pieśni, które niosły się głucho po wszechświe-
cie. Nie ma to jak w domu.

Sabina Repich
Paweł Trefler

W dniach 7-9 wrze-
śnia odbyło się 
XXI Forum Eko-

nomiczne w Krynicy. Już 
po raz kolejny, w ramach 
zaliczenia obowiązkowych 
praktyk zawodowych, mie-
liśmy szansę stać się czę-
ścią tego wydarzenia. Od 
pierwszych chwil tworze-
nia się centrum Forum, te-
stowano nasze predyspozy-

cje do pomocy w jego organizacji. Sprawdzano naszą 
umiejętność pracy w grupie, zdolności nawiązywania 
kontaktów, pracowitość, a także wywiązywanie się z 
powierzonych zadań. To dobra lekcja, mająca na celu 
uświadomienie, jak ważna jest współpraca i dobre 
zorganizowanie. Poznawaliśmy zatem zaplecze tech-
niczne, czyli wszystko to, co jest „ukryte” dla gości i 
ludzi z zewnątrz. Praktykanci zostali przydzieleni do 
poszczególnych sekcji i przydzielono nam różne zada-
nia. Musieliśmy wykazać się elastycznością, dopaso-
waniem do szybkiego tempa i zmiennych warunków 
pracy. Wysiłek, jaki wkładaliśmy w realizację zadań, 
miał charakter nie tylko fizyczny. Przydatne okazały 
się również umiejętności radzenia sobie w sytuacjach 

stresujących, opanowanie, a także kreatywność i wyka-
zanie się inicjatywą. 
Na pytanie: co takie praktyki dają studentowi? – warian-
tów odpowiedzi jest naprawdę wiele. Wynagrodzeniem 
naszej pracy jest chociażby możliwość podszkolenia 
języka, poprzez bezpośredni kontakt z ludźmi innych 
narodowości. Kolejny plus to możliwość poznania 
wielu interesujących osób, zarówno gości Forum, jak 
i pracujących przy jego organizacji – opiekunów oraz 
innych studentów. Jest to doskonała okazja do wymia-
ny doświadczeń, a także nabycia wielu umiejętności 
przydatnych w dalszym życiu. W chwilach wolnych 
od pracy mieliśmy możliwość wysłuchania zdania in-
nych znanych osób na różne tematy i porównania ich z 
własnymi opiniami, a także uczestniczyliśmy w cieka-
wych panelach dyskusyjnych. Przedsięwzięcie to – w 
jakimś stopniu – pozwala nam zweryfikować, czy tego 
typu praca jest dla nas odpowiednia. Jest to niezwykle 
ważne z uwagi na to, że niedługo wkraczamy na rynek 
pracy. To, że co roku w PWSW znajdują się chętni do 
pracy w Krynicy, świadczy o tym, że studenci dostrze-
gają i doceniają ogólne możliwości, jakie może dać im 
udział w Forum.

I.K. III rok SM
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Dziś język angielski odgrywa dominującą rolę w komunikacji międzynarodowej. Jego dobra znajomość otwiera 
nam drzwi do swobodnego porozumiewania się z wieloma ludźmi z różnych części świata. Ważne jest to, by nasza 
znajomość języka była potwierdzona honorowanym na całym świecie dyplomem.

TOEFL i IELTS:
zwykły egzamin czy otwarte drzwi do przyszłości?

Certyfikaty TOEFL (Test of English as a Fore-
ign Language) czy też IELTS ( International 
English Language Testing System) są obecnie 

jednymi z najpopularniejszych świadectw potwier-
dzających znajomość języka angielskiego. Uznawane 
są przez większość prestiżowych uczelni w kraju i na 
świecie. Dla pracodawców stanowią poświadczenie 
wysokich kwalifikacji językowych potencjalnego pra-
cownika.

Otrzymanie certyfikatu językowego wiąże się z koniecz-
nością zdania egzaminów, które wszakże nie należą do 
najłatwiejszych. Dzielą się one na poszczególne etapy, 
na których to sprawdza się stopień znajomości grama-
tyki, ortografii, umiejętności pisma czy też komunika-
cji słownej w języku angielskim. Jest wiele wariantów 
testu (paper-based test i internet-based test), różne są 
też etapy trudności. Przystąpienie do egzaminów TO-
EFL bądź IELTS poprzedzone jest często miesiącami 
przygotowań (w zależności od stopnia znajomości ję-
zyka), jednak z pewnością włożony wysiłek umysłowy 
i czas nie pójdą na marne. Jeśli interesują nas studia, 
bądź ciekawa praca w kraju anglojęzycznym, zdobycie 
certyfikatu językowego powinno być pierwszym kro-
kiem, a zarazem inwestycją w przyszłość.

Khrystyna Lushchan

źródło: http://w
w

w.drversus.com

„Prawa człowieka we współczesnym świecie”
Fragment pracy Edyty Dacko, zwyciężczyni IV edycji „konkursu na esej w zakresie 

stosunków międzynarodowych”

Zagadnienie przestrzegania praw człowieka w 
Korei Południowej zostało omówione w różne-
go rodzaju pismach naukowych i popularnonau-

kowych. Istnieje wiele dowodów, że prawa człowieka 
w tym kraju są nagminnie łamane, a skala problemu 
może przechodzić wszelkie wyobrażenia przeciętne-
go człowieka żyjącego w państwie demokratycznym. 
Należy nadmienić fakt, że naruszanie praw człowieka 
było zawsze charakterystyczne dla totalitarnych syste-
mów, jednak nigdzie zjawisko to nie przybrało takich 
rozmiarów jak w Korei Północnej. Mocarstwa świa-
towe przez długie lata przymykały oko na narastający 
problem. W ostatnich latach zaczęły jednak domagać 
się przestrzegania praw człowieka również od rządu 
Korei Północnej. Bezpośrednimi przyczynami łamania 
prawa człowieka w tym państwie są; totalitarny system 
polityczny, kult jednostki oraz faktyczne ubezwłasno-

wolnienie wszystkich obywateli.

Dokonując analizy Międzynarodowego Paktu Praw 
Obywatelskich (który Korea Północna ratyfikowała), 
trudno znaleźć choćby jeden punkt, którego przestrze-
gają władze państwowe. Opierając się na licznych ra-
portach i doniesieniach uchodźców z Korei Północnej, 
można stwierdzić, że każde z podstawowych praw czło-
wieka, jak prawo do życia, wolności słowa czy równo-
ści, jest tam notorycznie łamane. W sprzeczności z pra-
wem do życia stoi zabijanie niedoszłych uciekinierów 
z kraju, morderstwa na tle politycznym, torturowanie i 
głodzenie więźniów w obozach pracy. Prawo do wol-
ności słowa w Korei Północnej praktycznie nie istnieje. 
Ta smutna rzeczywistość bardzo często jest ukrywana. 
Największym ograniczeniem wolności wydaje się jed-
nak zakaz przemieszczania się i zmiany miejsca za-
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mieszkania bez uzyskania pozwolenia władz państwa. 
Zasadę równości między obywatelami złamano w 1967 
roku, kiedy wprowadzono podział całej społeczności 
na klasy. Przynależność do jednej z nich decyduje o 
całym życiu. Bardzo często dochodzi do dyskrymino-
wania obywateli niepełnosprawnych czy homoseksu-
alistów. Znane są przypadki zmuszania małżeństw do 
rozwodu, gdyż małżonkowie różnią się od siebie przy-
należnością do konkretnej klasy. Stosunkowo jednak 
najbardziej znanym i udokumentowanym zjawiskiem, 
świadczącym o łamani praw człowieka, są 
obozy koncentracyjne oraz obozy pracy przy-
musowej. O istnieniu tych miejsc wiadomo 
bardzo wiele dzięki relacjom uciekinierów, 
wśród których znajdują się byli strażnicy i 
więźniowie ocaleni od śmierci. Cały system 
takich obozów jest bardzo skomplikowany i 
dzieli się na sześć kategorii. Pierwsza z nich 
to tzw. klasyczne więzienie, do którego tra-
fiają zwykli więźniowie, skazani na wiele 
lat ograniczenia wolności. Istnieje również 
więzienie zwane ,,przejściowym’’, w których 
znajdują się oczekujący na wyrok za drobne 
przestępstwa. Trzecim rodzajem są tzw. wię-
zienia społeczne, gdzie trafiają obywatele 
bez postawienia zarzutów i wydania wyroku. 
Tego typu zakłady karne znajdują się prak-
tycznie we wszystkich miastach Korei Pół-
nocnej. Mają być swego rodzaju przestrogą 
dla wszystkich, którzy chcą się sprzeciwić i 
zaszkodzić władzy. Najbardziej represyjne i 
srogie są polityczne obozy koncentracyjne, w 
których umieszcza się największych wrogów systemu 
i zdrajców politycznych. Według najnowszych szacun-
ków w takich obozach przebywa obecnie od 150 do 200 
tysięcy więźniów. Cierpią głód i zimno, często są zdani 
sami na siebie umierają przy śmiertelnych torturach, 
które w obozach są rzeczą codzienną. Potwierdzeniem 
tego jest relacja jednego ze świadków, który przetrwał 
obóz. Twierdził on, że z 1200 osób, które znajdowały 
się w jego obozie, przeżyło zaledwie siedem. Podob-
nym świadectwem okrucieństwa jest film nakręcony 
przez Polkę Ewę Ewart pod tytułem; ,,Na osi zła – Kraj 
Cichej Śmierci”. Na filmie zarejestrowano rozmowę z 
Kwon Hyokiem, uciekinierem i byłym komendantem 
obozu. Kwon, opowiadającym o eksperymentach do-
konywanych na ludziach w komorach gazowych. Jego 
zeznania wskazują na to, że podobne praktyki stosuje 
się też w innych obozach koncentracyjnych. Odrębnym 
dowodem na łamanie prawa w Korei Północnej jest 
przetrzymywanie w obozach dzieci. Z raportów wyni-
ka, że nawet małe dzieci są bite, zmuszane do pracy, a 

co najgorsze często umierają w straszliwych męczar-
niach. Innym problemem dotyczącym dzieci jest sytu-
acja głodujących sierot. Wystarczy przejść się ulicą, by 
dostrzec to przykre zjawisko. Małe, zmarznięte dzieci, 
często bez ubrania i butów, potrafią przemierzać dzien-
nie kilometry ulic w poszukiwaniu jedzenia. Państwo 
nie widzi w tym jednak żadnego problemu i nie stara 
się udzielać pomocy materialnej domom dziecka.
Kolejnym aspektem łamania prawa człowieka w Korei 
Północnej są publiczne egzekucje. Przeprowadzane są 

we wszystkich większych miastach i mają na celu za-
straszanie ludności. Taki sposób traktowania zdrajców 
ma pokazać jak ciężkie kary czekają za zdradę swego 
narodu. Egzekucje publiczne odciskają się na psychi-
ce zwykłych ludzi, powodując swego rodzaju ,,lęki’’ i 
zmuszają do całkowitego podporządkowania się wła-
dzy. Należy również wspomnieć, że sytuacja kobiet w 
Korei Północnej jest bardzo trudna. Mimo, że konsty-
tucja północnokoreańska gwarantuje równość płci, w 
rzeczywistości nie jest ona nie przestrzegana. Kobiety 
nie zajmują żadnych wysokich stanowisk w strukturach 
partyjnych, wykonując raczej ciężkie prace fizyczne. 
Innym przejawem łamania prawa kobiety, godzącym w 
jej prywatność i intymność, są tzw. grupy rozkoszy, w 
których uczestniczy około 2000 kobiet świadczących 
usługi seksualne działaczom politycznym. Kobiety te 
wybierane są  spośród uczennic szkół średnich….

źródło: http://www.worldlymind.org/humanall.jpg
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Co spowodowało, że zainteresowała się Pani dzie-
jami społeczno-politycznymi Europy Środkowo-
Wschodniej?

Moje zainteresowanie budziło się na kilku płaszczy-
znach, ciężko je jednoznacznie od siebie oddzielić. Kie-
dy chodziłam do szkoły nie uczono nas historii Europy 
Środkowo-Wschodniej, natomiast w rozmowach star-
szych ludzi z terenów Przemyśla i okolic dużo mówiło 
się o przesiedleniach osób z tych terenów. Jeździłam 
też do Lwowa (istniał wtedy jeszcze ZSRR) do rodziny 
i podczas tych wyjazdów w dzieciństwie mówiłam na 
wszystkich mieszkańców „Ruscy”. Raz kuzynka wy-
tłumaczyła mi, że są Ukraińcami, a nie Ruskimi. Byłam 
tym faktem bardzo zaskoczona, dodam że czułam się 
źle, że nikt mi tego wcześniej nie wyjaśnił. Kropę nad 
„i” postawił rok 1991, kiedy Ukraina ogłosiła niezależ-
ność. W tym czasie zostaliśmy z rodziną zaproszeni na 
pierwsze oficjalnie obchodzone święta w cerkwi. Ra-
dość mieszkańców Lwowa wywarła na mnie ogromne 
wrażenie. 

Jakie są Pani najlepsze wspomnienia z lat studenc-
kich?

Każdy rok był inny i na swój sposób ciekawy, ale 
szczególnie w pamięci zapadły mi pierwsze dwa lata. 
Mało kto posiadał wówczas komputer czy komórkę, 
dlatego często spotykaliśmy się wspólnie w akademiku 
aby porozmawiać i oczywiście dobrze się zabawić. Na-
leżałam wówczas do NZS-u (Niezależnego Zrzeszenia 
Studentów), co dawało poczucie wspólnoty i solidar-
ności. Wydawało nam się, że tworzymy grupę silnie 
wpływającą na nasze środowisko poprzez obronę praw 
studentów. Ten czas pozwolił mi zdobyć ciekawe do-
świadczenia i znajomości, które procentują do dnia dzi-
siejszego. Wtedy też pojechałam z NZS-em do Kijowa 
na wymianę studencką. I tak się zaczęła moja przygoda 
z Ukrainą, która trwa do dziś.

Jak Pani z trzyletnim doświadczeniem na stanowi-
sku wykładowcy PWSW może ocenić poziom stu-
dentów? Czy zmienia się z roku na rok ich podejście 
do nauki?

Podejście do nauki zmienia się od wielu lat nie tylko 
pośród studentów PWSW. Najbardziej widoczna jest 
w naszej małej społeczności coraz większa bierność. 
Ubolewam, że niewiele osób aktywnie rozwija swoje 

umiejętności w samorządzie studenckim czy kołach na-
ukowych. Dlatego cieszę się kiedy jadę ze studentami 
do Krynicy i widzę jak w ich oczach pojawia się wów-
czas zapał do aktywnego działania. Poza tym wiem, że 
dzięki temu daję im mocnego kopniaka mówiąc, aby 
uczyli się od innych, nie powtarzali błędów otoczenia, 
które często bywa mało motywujące.
Z drugiej strony należy na tę sprawę popatrzeć z Wa-
szej perspektywy i zadać sobie pytanie, co sprawia, że 
następuje zmiana w podejściu do nauki.

W jaki sposób Pani nawiązała współpracę z Insty-
tutem Studiów Wschodnich i czy od razu to się uda-
ło?

Najpierw znalazłam informacje o Instytucie. Pojecha-
łam do Warszawy myśląc, że mam dobre połączenie z 
Krakowem, więc wizyta w stolicy nie powinna być pro-
blemem. Po przekroczeniu progów Instytutu Studiów 
Wschodnich wiedziałam, że będzie trudno, ale stwier-
dziłam, że łatwo się nie poddam. Czekając na spotkanie 
z Panem Berdychowskim zastanawiałam się co ozna-
czają uśmiechy na twarzach sekretarek. Dowiedziałam 
się kilka tygodni później. Tymczasem siedziałam sobie 
w korytarzu cierpliwie wyczekując, nie zdając sobie do 
końca sprawy z tego kim jest prezes.
Myślę, że mój upór był spotęgowany przez powątpie-
wanie sekretarek. Wówczas podjęłam decyzję, że nie 
wyjadę z pustymi rękoma. Po kilku godzinach podeszła 
do mnie kobieta, której wzrok mówił: „oj dziewczynko 
co ty tu robisz? My kończymy pracę o 18.00, będziesz 
musiała wyjść, a szefa nie ma i nie będzie”. Usłyszałam, 
że z panem Berdychowskim należy się umawiać telefo-
nicznie na konkretny termin. Dzisiaj myślę o tym dniu 
i się w duchu śmieję. Uważałam wówczas, że podeszła 
do mnie pracownica, której się żal zrobiło studencia-
ka. Koniec tej historii jest zabawny – okazało się, że tą 
kobietą była Pani Mariola Berdychowska, dzięki której 
powstał program praktyk studenckich w Krynicy. 
Ostatecznie warto było czekać. Udało mi się po jakimś 
czasie spotkać z prezesem, a jego pracownicy skiero-
wali mnie do kilku ciekawych osób w Kijowie, m.in.  
pani Wiktorii Hubskiej szefowej Forum Polsko-Ukra-
ińskiego czy Mykoły Riabczuka.
Później, ku mojemu zdziwieniu, zostałam zatrudniona 
w Instytucie na stanowisku dyrektora biura organiza-
cyjnego Forum Ekonomicznego delegatura w Nowym 
Sączu. Wówczas przeszłam prawdziwą szkołę życia 
(…) 

Wykładowca od podszewki
wywiad z wykładowcą PWSW Panią mgr Małgorzatą Kużbidą
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Proszę się wypowiedzieć o kierunku Stosunków 
Międzynarodowych – czy jest on dla absolwentów 
naszej szkoły szansą na dalszy rozwój zawodowy?

Stosunki Międzynarodowe są kierunkiem pozwalają-
cym rozwijać umiejętności na kilku płaszczyznach. Po-
czynając od przydatnej wiedzy z dziedziny ekonomii 
aż po znajomość historii, realiów związanych z różni-
cami kulturowymi itd. 
Ja jestem absolwentką politologii, dzięki czemu mam 
możliwość porównania tych dwóch kierunków. Uwa-
żam, że możliwość studiowania stosunków międzyna-
rodowych daje dobre podłoże do dalszego rozwoju in-
telektualnego i zawodowego. Proszę zwrócić uwagę na 
zagadnienia tematyczne podejmowane w toku naucza-
nia. Mamy pełną różnorodność, dzięki czemu możecie 
zdecydować o dalszym ukierunkowaniu swoich pasji 
oraz umiejętności.

Czy angażowała się Pani w rożnego rodzaju wolon-
tariaty, czy przyszły pracodawca docenia to w Pol-
sce?

Jak już wspomniałam należałam do NSZ-u, organizacji 
studenckiej powstałej w 1980 r. na fali strajków. Hi-
storia zrzeszenia jest bardzo bogata, warto ją poznać. 
Smaczku dodaje fakt, że studiowałam w Krakowie zna-
nym z zamiłowania do wolności. Wybrałam Akademie 
Pedagogiczną, w której NZS był aktywnie działającą 

organizacją studencką. Byłam zachwycona kiedy pro-
testowaliśmy pod ambasadą rosyjską sprzeciwiając 
się wojnie w Czeczeni. Na II roku studiów zostałam 
wiceprzewodniczącą NZS-u, jako pierwsza kobieta 
w historii tej organizacji. Wówczas organizowaliśmy 
konferencje, prowadziliśmy biuro pośrednictwa pra-
cy, zbieraliśmy pieniądze dla dzieci z domów dziecka, 
obozy integracyjne etc. Spotykałam wiele ciekawych 
osób. Na jednej z konferencji poświęconej polskiej po-
lityce międzynarodowej, jeszcze przed przystąpieniem 
Polski do UE, gościliśmy m.in. Radosława Sikorskie-
go, ówczesnego wiceministra spraw zagranicznych.
Zwieńczeniem działalności już poza NZS-em była 
organizacja wyjazdów do Kijowa podczas wyborów 
prezydenckich w 2004 r. Dzisiaj wydarzenia te znane 
jako „Pomarańczowa Rewolucja” przywołują wiele re-
fleksji, ale przede wszystkim pozytywne wspomnienia. 
Zwłaszcza, że jako młodzi studenci politologii mieli-
śmy okazję szczerze porozmawiać z naszymi ukraiń-
skimi kolegami właśnie o historii. Coś wspaniałego 
– pierwszy raz bez złości i napięć. Pozostały zdjęcia i 
przyjacielskie kontakty, które procentują.
Warto być aktywnym, spotykać się z innymi ludźmi, 
poznawać świat. Poza wpisem do CV uzyskuje się cos 
znacznie więcej …(…) polecam!!!

Z panią mgr Małgorzatą Kuźbidą rozmawiał Zinowij 
Żmurko

Pomarańczowa rewolucja II tura wyborów grudzień 2004, sztab wyborczy Wiktora 
Juszczenki, telefoniczna konferencja z Radiem Kraków
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Przedwakacyjne ognisko KNMD
Galeria wydarzeń PWSW

Mi ędzynarodowe Forum Ekonomiczne Krynica 2011
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Wyjazd integracyjny w Bieszczady - 27 października 2011
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SUDOKU

KRZYŻÓWKA
PYTANIA: 
1. Imię męskie lub gorąca wyspa.
2. „Kopiec … „ lub grecka wyspa.
3. Nasi sąsiedzi.
4. Największy ocean świata.
5. Kenneth Waltz podzielił płaszczyznę 
wybuchu wojny na: polityczną, systemową i 
……?
6. Miejsce katastrofy samolotu 
prezydenckiego 10 kwietnia 2010r. 
7. Inaczej kosmos.
8. Aktywny członek partii.
9. Najmniejsza i najbliższa Słońcu planeta 
Układu Słonecznego.
10. Nazwisko Prezesa Koła Naukowego 
Młodych Dyplomatów.
11. Stolica Norwegii.
12. United …….. Treaty Series - zbiór 
Traktatów wydawanych przez Sekretariat 
ONZ.
13. Większy konflikt zbrojny między 
państwami, narodami lub grupami etnicznymi.
14. Antonim wojny.
15. Siedziba policji lub ZHP.

16. Może być na tle politycznym, 
społecznym, religijnym.
17. Antonim przegranej.
18. Miasto z Pałacem Buckingham.
19. Wiślany lub Zegrzyński.
20. Łańcuch górski w dwóch państwach 
neutralnych.
21. ……… Kwaśniewska.
22. Największa pustynia świata.
23. Stolica Egiptu.
24. Premier Tusk bądź kaczor z bajki.
25. Żyzna gliniasta gleba aluwialna.
26. Pogotowie górskie.
27. Dzieli glob na półkule.
28. Biją o brzeg.
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przygotowała
Monika Smyk
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