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Drodzy Czytelnicy, 

Mimo, iż Święta Wielkanocne upłynęły nam 
w zimowym klimacie i zdecydowanie bardziej 
przypominały  Boże Narodzenie, to zgodzicie się 
ze mną, że z radością przywitaliśmy wiosnę i letni 
semestr na naszej uczelni. W mgnieniu oka upłynęło 
nam już 7 miesięcy ciężkiej pracy umysłowej i 
typowego życia studenckiego.  Dla jednych była to 
przysłowiowa bułka z masłem dla innych, niestety, 
syzyfowa praca. 

W szóstym już wydaniu Polityki Globalnej 
– gazety tworzonej przez studentów  z Koła 
Naukowego Młodych Dyplomatów – pragniemy 
zaprezentować Państwu prace naszych kolegów 
i koleżanek. Mamy nadzieję , że każdy z Państwa 
znajdzie tu coś ciekawego i wartego uwagi.

Ewelina Stawarz,
redaktor naczelny
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Drogi Maturzysto, Przyszły Kandydacie na studia!
 Instytut Stosunków Międzynarodowych zaprasza Cię do studiowania stosunków 
międzynarodowych- studiów z przyszłością. Zapewniamy wysoki poziom kształcenia!

 Nasza kadra dydaktyczna składa się z pracowników PWSW, Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 Studiując stosunki międzynarodowe masz wybór odpowiedniej dla siebie specjalności 
-bezpieczeństwo międzynarodowe, integracja europejska, czy inne realizowane w innych 
Instytutach zgodnie z charakterem kierunku stosunki międzynarodowe, np. specjalność 
celna).

 Nasi studenci mają możliwość uczestniczenia w bogatym życiu studenckim i rozwijania 
swoich zainteresowań badawczych w Kole Naukowym Młodych Dyplomatów. Dotychczas 
odbyły się wyjazdy naukowo-poznawcze do Sejmu i Senatu RP, oddziałów agencji 
wyspecjalizowanych ONZ w Warszawie i siedziby przedstawicielstwa Komisji Europejskiej 
w Polsce. Co roku organizujemy dla studentów I roku wyjazdy integracyjne w Bieszczady i 
nad Solinę.

 
Kierunek «Stosunki międzynarodowe» otwiera przed Tobą przyszłość!!!
Studiując «Stosunki międzynarodowe» student ma do wyboru następujace specjalności:
•	 BIZNES	MIĘDZYNARODOWY
•	 BEZPIECZEŃSTWO	MIĘDZYNARODOWE
 
Absolwent stosunków międzynarodowych jest przygotowany do pracy w takich 

instytucjach jak:
•	 instytucje	Unii	Europejskiej	oraz	organizacje	międzynarodowe,
•	 placówki	dyplomatyczne	i	konsularne;
•	 jednostki	samorządu	terytorialnego	oraz	urzędy	centralne;
•	 służby	mundurowe;
•	 instytucje	finansowe	(banki,	towarzystwa	ubezpieczeniowe	itp.);
•	 agencje	reklamowe,	wydawnictwa,	agencje	marketingowe;
•	 biura	 podróży,	 hotele,	 firmy	 obsługujące	 ruch	 zagranicznyi	 przedsiębiorstwa	

spedycyjne;
•	 redakcje	mediów	(prasa,	radio,	telewizja);
•	 przedsiębiorstwa	i	korporacje	międzynarodowe
Nasza	wysoko	wykwalifikowana	kadra	naukowa	jest	zawsze	do	dyspozycji	studentów	i	

chętnie im pomaga w rozwiązywaniu trudnych sytuacji.
 
Więcej informacji i fachowych rad udziela nasz sekretariat: 
tel.	16	735	52	40,	e-mail:stosunki@pwsw.pl		
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Przyjdź i przekonaj się, że warto studiować 
stosunki międzynarodowe!

 
ZASADY	POSTĘPOWANIA	REKRUTACYJNEGO	:
•	 Postępowanie	kwalifikacyjne	na	kierunek	«stosunki	międzynarodowe»	odbywa	się	

w trybie konkursu świadectw dojrzałości,
•	 W	 postępowaniu	 kwalifikacyjnym	 brane	 są	 po	 uwagę	 oceny	 ze	 świadectwa	

dojrzałości,
•	 Postępowanie	kwalifikacyjne	obejmuje	kandydatów	z	«nową»	i	«starą»	maturą.
 
INFORMACJA	DLA	CUDZOZIEMCÓW:
If you are interested in studying at the East European State Higher School in Przemysl 

send a message to studiujwpolsce@pwsw.pl and you will receive exact information.

Якщо Ти зацікавлений навчанням у Державній вищій східноєвропейській школі в Пе-
ремишлі, напиши на адресу studiujwpolsce@pwsw.pl та отримаєш детальну інформа-
цію щодо цього.

Jesteś zainteresowany studiami w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w 
Przemyślu napisz na adres studiujwpolsce@pwsw.pl otrzymasz dokładne informacje.

 
Kryterium	 w	 postępowaniu	 kwalifikacyjnym	 stanowi	 suma	 punktów	 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.

Liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę do 
ustalenia	listy	rankingowej	kandydatów	(od	największej	do	najmniejszej	liczby	punktów).

 
Jesteśmy przekonani, że podejmiesz właściwą decyzję i rozpoczniesz studiowanie 

przyszłościowego kierunku „stosunki międzynarodowe» w Przemyślu.

Życzymy zatem pomyślności na maturze!
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Karol Lato

Krynica Poznania 
Przyznam szczerze, że parę dni przed 

wyjazdem na forum złapał mnie swoisty 
weltszmerc, tak bardzo nie chciało mi 
się tam jechać, że zaczynałem szukać 
wiarygodnie brzmiących wymówek 
dzięki, którym mógłbym się wymigać od 
wzięcia udziału w praktykach. Brzmi to, jak 
wyznanie bumelanta, prawda? Faktycznie, 
lenistwo było jednym z czynników, ale nie 
aż takim istotnym jak mogłoby się wydawać. 
Najważniejszy był niepokój, strach przed 
zbłaźnieniem się. Od czasów licealnych 
mówiony angielski zdążył nieco zardzewieć, 
savoir vivre niby wpojony, aczkolwiek 
nigdy nie wypróbowany w tak „sztywnych” 
okolicznościach. Koniec końców racjonalne 
myśli przeważyły, przestałem szukać 
pretekstów i zacząłem przygotowania do 
podróży. Całe szczęście.

Krynickie Forum Ekonomiczne to jedno 
z tych niewielu wydarzeń podczas, których 
zwykły szary student może, choć przez 
chwilę poobcować z wielkim światem. 
Ogrom znanych i nie znanych, ale 
wyglądających „profesjonalnie”, twarzy na 
początku przytłacza. No, niektórzy obdarzeni 
bujniejszą wyobraźnią, przy okazji ubrani 

wyjściowo	i	z	identyfikatorami	na	szyi,	mogą	
wczuć się w rolę polityka, biznesmena, czy 
młodego dziennikarza. Dla tych, którzy nie 
byli nigdy na miejscu: każdy z uczestników 
ma	obowiązek	nosić	przy	sobie	identyfikator	
wydany przez organizatora. Działa ona 
jak przepustka, ma na sobie zdjęcie, imię i 
nazwisko oraz kod kreskowy pozwalający 
ustalić, kto, gdzie może wejść. Czasami 
ludzie próbują wejść tam, gdzie nie mogą, 
większość z niewiedzy, czy przez pomyłkę, ale 
było parę cwaniaków liczących na nieuwagę, 
do budynku, do którego byłem przydzielony 
próbował	wejść	mężczyzna	z	identyfikatorem	
czarnoskórej kobiety, tłumaczył się tym, że 
to	identyfikator	jego	kuzynki,	a	on	przyszedł	
tylko	na	chwilę.	Nie	wszedł.	Mniejsza	z	tym;	
wracając do sprawy sławnych ludzi, chodzi 
mi o na prawdę prestiżowe towarzystwo, 
na każdym kroku roi się od CEO wielkich 
światowych	 firm,	 polityków	 z	 pierwszych	
stron gazet, czy dziennikarzy opisujących 
później to wszystko, co się wokół dzieje. Ja 
widzę to pierwszy, przed czytelnikami, czy 
telewidzami. Dziwne uczucie, dla mnie to 
bardzo niezwykłe, ale to pewnie przez to, 
że mieszkam na nudno-spokojnej prowincji, 
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może ludzie z większych miast są do tego 
przyzwyczajeni. Nigdy wcześniej Jacek 
Żakowski nie przepuścił mnie w kolejce po 
kawę i ciasto, bo rozmawiał z premierem 
Marcinkiewiczem, prezydent Wałęsa nie 
pytał się, gdzie jest toaleta. To dało mi bardzo 
dużo,	 definitywnie	 przekonałem	 się,	 że	 to	
są zwykli ludzie, ze zwykłymi potrzebami 
(nie	 tylko	fizjologicznymi).	Taka	 sama	wśród	
nich proporcja kulturalnych i chamskich 
osobników co w każdej innej grupie, 
pokazał to największy hit forum, Biedronka z 
darmowym alkoholem. To, że wyższa warstwa 
społeczna upijała się wytrawnym winem, 
a nie tanim piwem, nie zmienia faktu  że w 
stanie upojenia NIEKTÓRZY zachowywali 
się prostacko. Drobnych „potyczek” i 
karczemiennych zaśpiewek nie powstydziliby 
się stali trzepakowi przesiadywacze.

Niestety, nie wszędzie udało mi się wejść, 
podobno wcześniejsza ekipa studentów 
nadużyła	 gościnności	 obecnych	 firm	
i organizatorzy zapobiegli możliwym 
incydentom ograniczając dostęp do różnych 
miejsc. Nie zależało mi na gadżetach, żałuje 
jedynie, że nie wypróbowałem Occulus Rifta 
w pawilonie Rzeczpospolitej, no i wolałbym 
przesiedzieć cały wykład prof. Balcerowicza 
w	środku,	a	nie	słuchać	zza	otwartych	drzwi;	
zresztą dziwna sprawa, podczas wykładu, 
przy drzwiach, stał przy mnie, jak później 
się dowiedziałem, wicenaczelny rzepy, może 
wolał stać na świeżym powietrzu, nie wiem, 
nie zwierzał mi się. Te ograniczenia sprawiały, 
że czasami czułem się trochę jak obywatel 
drugiej kategorii, wiadomo, nie przyjechałem 
tam tylko dla zabawy, nie zapłaciłem za 
wejściówkę, ale te niewidzialne bariery 
niszczyły trochę iluzję tego, że jestem jednym 
z gości. 

No właśnie, nie przyjechałem do krynicy 
tylko dla zabawy, ale też, w sumie to 
głównie, na praktyki. Nigdy wcześniej nie 
byłem na takiej imprezie, a co dopiero 
pomagałem jakąś zorganizować. Na 
pierwszy rzut oka wszytko wyglądało 
przytłaczająco, ogromna impreza o 
wysokiej randze, w mojej grupie większość 
stanowiły nieznajome mi osoby z innych 
miast, nie wiadomo gdzie co jest i co trzeba 
robić. Szczęśliwie po pierwszych godzinach 
wszystko przeminęło, ogarnięcie terenu 
przyszło samo, organizatorzy dali zadania 
do wykonania a zapoznanie się z ludźmi 
to kwestia rozmowy przy pracy. Naturalnie 
wyłoniliśmy w naszym gronie liderów, 
zresztą byli oni płynni, jeśli coś trzeba 
było zrobić to po prostu to robiliśmy, bez 
czekania na polecenia. Zrządzeniem losu 
przydzielono mnie do przyjemnych zadań, 
większość czasu stałem i byłem żywą 
tablicą informacyjną, nie sprawdziły się 
moje obawy z przed wyjazdu, angielski był 
mi potrzebny dosłownie kilka razy, i to na 
bardzo podstawowym poziomie. Z drugiej 
strony mój kolega z pokoju hotelowego, 
został przydzielony do podobno najcięższej 
sekcji, mówił, że mają za mało osób na za 
dużo obowiązków, u mnie było odwrotnie.

Przyjemnie było oderwać się od 
rzeczywistości, od problemów dnia 
codziennego, pojechać do innego świata i 
wziąć udział w czymś większym niż zwykły 
cykl Dom-Uczelnia-Dom. Na początku 
nie chciało mi się jechać do krynicy, pod 
koniec nie chciało mi się z niej wyjeżdżać. 
Mam nadzieję że kiedyś pojadę na forum 
ekonomiczne nie jako student, ale ktoś 
więcej

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych 
warunkach 4.0 Międzynarodowe. Aby zapoznać się z tekstem licencji wejdź na stronę  
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.
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Anna Ivanowa, studentka III roku ISM

Once Erasmus, forever Erasmus

Więc pierwsze, co Wam chciałam 
powiedzieć to LUDZIE JEDŹCIE NA 
ERASMUS!!!

Zdecydowanie polecam zwiedzać 
Portugalię. Ten wyjazd był najlepszym 
krokiem w moim studenckim życiu. Nie 
zmieniłabym niczego - chyba, że długość 
pobytu. Zostałabym na dłużej!

Mam nadzieję, że nikt się nie znudzi 
czytając moją opowieść o półrocznej 
przygodzie w Portugalii, co więcej dodam, 
że możliwość napisania tego felietonu 
sprawia mi ogromną frajdę a wielu z WAS 
pomoże podjąć odważną decyzjęJ

No to zacznę Wam opisywać moją 
półroczną przygodę z Portugalią. Mam 
nadzieję, że nikt się nie zanudzi i że komuś 
to moje pisanie sprawi frajdę albo nawet 
pomoże.

Przygoda zaczyna się już w Polsce kiedy 
wsiadasz do samolotu i mieszają się, 
tak jak w moim przypadku dwa skrajne 
uczucia. Pierwsze to „zostawiam całą 
rodzinę, znajomych, wszystko, co mam 

(za	wyjątkiem	plecaka,	w	którym	są	ciuchy,	
laptop i kilku gadżetów, który ciągnie się 
ze sobą!” natomiast drugie uczucie jest 
o wiele przyjemniejsze „ Jadę w świat, 
poznam nowych ludzi, język, kulturę itp., 
oraz sprawdzę siebie.” Jak wsiadłam do 
samolotu byłam mega szczęśliwa, że się na 
to zdobyłam, że starczyło mi dość odwagi 
na taki długookresowy pobyt zagranicą. 

Zamysł był taki, że jedziemy do 
Amsterdamu, później na kilka dni do 
Lizbony i końcowym punktem była moja 
ulubiona Braga.

Opowiadając o moim Erasmusie za 
każdym razem podkreślam, że to była 
ta jedna z najlepszych decyzji jaką 
kiedykolwiek podjęłam. Braga, to miasto 
tętniące studenckim życiem, gdzie z 
pewnością nikt nie będzie się nudził. 
Zarówno największy imprezowicz, jak 
i miłośnik odkrywania nowych miejsc 
pokocha tą miejscowość natychmiastowo.

Miasto to położone w północnej Portugalii 
nad rzeką Este jest stolicą Wielkiego 
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Ośrodka	Miejskiego	Minho	 (składającego	
się z 14 miast) i dystryktu Braga, liczy około 
80 tysięcy mieszkańców, zaś aglomeracja 
przekroczyła 155 tysięcy osób. Mogę 
powiedzieć, że Braga jest miastem fontann 
i kościołów, do dzisiaj pozostaje centrum 
religijnym kraju. Każdego roku przyjeżdżają 
tu tysiące wiernych, aby uczestniczyć 
w obchodach świąt Wielkanocnych - 
przy światłach pochodni, zakapturzeni 
pokutnicy idą w procesji przez centrum 
miasta. Przedmieścia Bragi słyną z wielu 

pięknych budowli sakralnych, takich jak 
Sanktuarium	Bom	Jesus	do	Monte	(Kościół	
Dobrego Jezusa z Góry), będący jedną 
z najbardziej wymyślnych konstrukcji 
barokowych w Portugalii. Pomimo 
odczuwalnej, niemalże na każdym kroku, 
typowo religijnej atmosfery, Braga chętnie 
odwiedzana jest przez turystów.

Ale nie jest taką osobą, która przez 
cały pobyt w Portugalii będzie siedzieć 
w Bradze, przez pół roku, dzięki program 
Erasmus miałam możliwość zwiedzić całą 
Portugalię, czyli takie miasta jak Porto, 
Aveiro, Guimarais, Coimbra, Geres, Fatima, 
Lizbona, Faro, Albufeira, i nie zły kawał 
Hiszpanii: Madryt, Toledo, Salamanka.

Chcę opowieść nieco szerzej o 

obrzędach, których byłam świadkiem.
Po pierwsze nie mogę ominąć 

immatrykulacji, która  odbywa się zawsze 
w pierwszym tygodniu września. W 
przeciwieństwie do polskich uczelni, gdzie 
immatrykulacja to często jednorazowe 
uroczyste spotkanie, tutaj jest to okres 
trwający tydzień. Początkowo wszyscy 
pierwszoroczni studenci przybywają do 
miasta z rodzicami, by rozpocząć ten 
ważny dla nich okres w gronie rodziny. 
Ulice są więc pełne pierwszoroczniaków, 
ich rodziców ale także studentów drugiego 
i trzeciego roku, których bardzo łatwo 
można rozpoznać po charakterystycznym 
czarnym stroju. Zakładają go na wszelkie 
możliwe uroczystości, niektórzy nosić go 
nawet na codzienne zajęcia. Przemierzają 
miasto w czarnych, długich pelerynach, w 
zunifikowanych	 strojach.	 Dodatkiem	 do	
każdego stroju, zarówno kobiecego jak i 
męskiego, jest spiczasta czapka. Zgodnie 
ze zwyczajem, zabronione jest noszenie 
zegarka czy też parasolki. Prawdopodobnie 
zunifikowane	stroje	w	Bradze	były	inspiracją	
dla J. K. Rowling podczas pisania „Harry’ego 
Potter’a”. W kolejne dni na ulicach słychać 
śpiewy, organizowane są przeróżne 
happeningi prezentujące poszczególne 
wydziały. 

Po zakończeniu immatrykulacji zaczyna 
się prawdziwa „zabawa” - Praxe - studenckie 
otrzęsiny. Ciekawostką jest również fakt, 
że starsze roczniki organizują przeróżne 
zadania dla pierwszoroczniaków. Przez 
okres studiów na ulicach Bragi widać 
rozwrzeszczane grupki studentów 
prowadzonych przez starszych, ubranych 
w tradycyjne stroje „dowódców”. 
Pierwszoroczniacy pokornie wykonują 
wszystkie zlecone zadania – śpiewanie 
piosenek	 (chociaż	 lepszym	 określeniem	
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byłoby nazwanie tego wrzaskami), 
pokonywanie przeróżnych dystansów na 
kolanach, wspinanie się po schodach w 
przedziwny sposób itp. Nie byłoby w tym nic 
złego, gdyby nie przypadki przekraczania 
granic dobrej zabawy. Spowodowane 
jest to zapewne tym, że kolejne roczniki 
odgrywają się na pierwszoroczniakach 
za swoje otrzęsiny sprzed lat. Zdarzały 
się	 przypadki	 przemocy	 fizycznej	 i	
psychicznej, wykluczenia ze społeczności 
studenckiej, jeżeli ktoś odmówił wzięcia 
udziału w Pradzie.

Na uczelniach Portugalii rozłożone są 
ulotki informujące o tym, że uczestniczenie 
w Pradzie jest dobrowolne i nikt nie ma 
prawa wykluczyć z życia studenckiego 
osobę, która odmówiła wzięcia udziału 
w obrzędzie. Dodatkowo uruchomiona 
została specjalna skrzynka mailowa oraz 
infolinia, na którą studenci mogą zgłaszać 
przypadki nadużyć podczas otrzęsin. Ale 
na szczęście nie dotyczyło to Erasmusów.

Poza tym klimatem i tradycjami 
studenckimi, oczywiście że szkoliłam 
języki	(	portugalski	i	angielski)	z	racji	tego,	
że nie wszyscy mówią po angielsku no i po 
portugalsku jest najprościej dogadać się, 
dawałam radę! Nowe znajomości, nowe 
miejsca. Wszystko tam było nowe, fajne i 
w ogóle aż czasami brak mi słów….. Dni 
zleciły tak szybko, że szkoda gadać. No, ale 
jak czasami żyje się nocą, a śpi w dzień, to 
nie dziwne.

Portugalski tryb życia jest pełny 
energii, fascynujące portugalskie Fado w 
połączeniu z niesamowitą ciepłą pogodą, 
fantastyczne «feszty» i spacerki do Igrea 
Bom Jesus do Monte na zawsze zostaną 
się w moim sercu.

Kilka słów o portugalskiej kuchni – jest 
bardzo smaczna. Nie bez kozery słynny 

suszony dorsz, czyli bacalhau, to narodowa 
duma i symbol Portugalczyków. I choć w 
swojej najbogatszej postaci przyrządzany 
jest zwykle na święta Bożego Narodzenia 
i Wielkanoc, to można go dostać o każdej 
porze roku, w każdej niemal restauracji, 
a w karcie dań znajdziemy przynajmniej 
kilka sposobów jego podania. Najbardziej 
popularny jest ten pod śmietanową 
pierzynką z ziemniakami, cebulą i jajkami 

- bacalhau à Brás. Muszę zmartwić 
wegetarian - kuchnia portugalska jest 
przede wszystkim mięsna. Typowe 
portugalskie gospodynie na słowa: «nie 
jem mięsa», odpowiadają: «to dam ci 
troszkę kaszanki albo flaczków». Trzeba 
przyznać, że w Portugalii wegetarianom 
trzeba współczuć. Do wyboru w menu 
mają zazwyczaj caldo verde - to taki trochę 
nasz	 kapuśniak	 (choć	 pewnie	 robiony	
jest na kurzym bulionie) no i te śmieszne 
sałatki - dodatki do mięsa, które składają 
się z pomidora, liścia sałaty i cebuli. A, i 
tartej marchewki! W Portugalii dziwią się 
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wegetarianom: przy takim bogactwie ryb, 
mięs i owoców morza warto zgrzeszyć. 

Jeszcze nigdy, nigdzie tyle nie 
zamawiałam. Przystawka, pierwsze 
danie, drugie danie no i na końcu deser, 
a portugalczycy jedzą duże porcje. Nie 
zjadłabym nawet połowy i nie mam 
pojęcia, jakim cudzoziemcy jedzą wszystko 
to co zamówili. Jedzonko naprawdę dobre. 
Ale najlepsza ze wszystkiego była Sangria, 
tego nie da się opisać! Przepysznie 
przepyszna!

Szczerzę wam mówię, że życie studenckie 
ma tu wiele twarzy znaczy w Bradze 
heheh. Począwszy od standardowego 
imprezowania każdego dnia – 
paradoksalnie najbardziej spokojne są tu 
piątki i soboty, gdyż większość studentów 
to przyjezdni, wyjeżdżający na weekendy 
do swoich domów. Ale nasz Erasmusowi 
team dawał radę! Co tygodniowe imprezki 
min.: Flag-party, Green-Day-party, pijama-

party, flower-party, Enterro da Gata, i 
dużo innych rozrywek, za które trzeba 
podziękować dobrej organizacji ESNu, 
ponieważ te party stały się już niejaką 
tradycją, której byliśmy wierni.

A w soboty gotowaliśmy «światowe» 
potrawy. No to było po prostu ŚWIETNE!

Jednak to co ja najbardziej zapamiętam 
z mojego Erasmusa to chwile spędzone 
z ludźmi z całego świata. Wielokrotne 
problemy	 z	 porozumiewaniem	 się	 (nie	
wszyscy znają angielski), które wywoływały 
radość i uśmiech na twarzy. Godziny 
spędzone na poznawaniu swoich kultur, 
które mimo różnic, mają tyle wspólnego. 
Przepyszne owoce morza z wyśmienitym 
portugalskim winem, i to wszystko w 
towarzystwie ogromnie przyjaznych 
Portugalczyków i przyjaciół z różnych 
krajów.

Moją przygodę z Erasmusem 
zawdzięczam Olenie Bezklubiuk, koleżance 
z uczelnianej ławki, przyjaciółce, mega 
miłej i dobrej osobie. Oraz chciałbym 
ogromnie podziękować Paniom mgr Agacie 
Obratańśkiej i dr Małgorzacie Kuźbidźie, 
bez których mój wyjazd do Portugalii byłby 
niemożliwy i zachęcić innych studentów 
do wyjazdu na Erasmusa!

Ten program stworzony dla ambitnych, 
ciekawych, śmiałych i otwartych na świat 
ludzi. Jeżeli jesteś takim to w takim razie 
nie siedź w domu! Erasmus to tryb życia!

Once Erasmus, forever Erasmus!
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Ewelina Stawarz, redaktor naczelny

Zrozumieć Islam i Muzułmanów

Co	to	jest	Islam	i	
w	co	wierzą	Muzułmanie?
Islam jest zarówno religią jak i stylem 

życia. W języku arabskim słowo „Islam” 
oznacza po prostu „poddanie”. W 
kontekście religijnym jest to całkowite 
poddanie się woli Bożej.

Islam jest wiarą monoteistyczną 
założoną przez proroka Mahometa w 
siedmiowiecznej Arabii Saudyjskiej. 
Według Muzułmańskich wierzeń Mahomet 
otrzymał swoje pierwsze objawienie od 
Boga	 po	 przez	 Archanioła	Gabriela	 (tego	
samego, o którym wspomina Biblia) w 
jaskini Hira niedaleko Mekki. Objawienie 
to, trwające przez niemal dwadzieścia 
trzy lata znane jest jako Koran. Został on 
zapamiętany przez Mahometa, a następnie 
podyktowany jego współtowarzyszom 
i spisany przez skrybów. Ani jedno 
słowo ze 114 rozdziałów, Sur, nie zostało 
zmienione przez wieki. Dlatego też Koran 

jest uznawany za unikalny i cudowny tekst 
w każdym detalu. Tworzy on podstawę 
Islamu, religii która po śmierci proroka 
Mahometa zjednoczyła niemal wszystkich 
ludzi na półwyspie arabskim.

 Obecnie dwa miliardy ludzi  przeróżnych 
ras, narodowości i kultur wzdłuż globu- od 
Filipin po Nigerie- to Muzułmanie. 

Muzułmanie mają swoją religię zawsze 
na względzie i nie uznają podziału na to 
co świeckie i sakralne. Wierzą, że boskie 
prawo, szariat, powinno być traktowany 
bardzo poważnie. Wyznają oni wiarę w 
jednego, wyjątkowego i niezrównanego 
Boga,	w	 anioły	 stworzone	przez	Niego;	w	
proroków przez których jego objawienie 
zostało	 przekazane	 ludzkości;	 w	 Dzień	
Sady	 Ostatecznego;	 w	 odpowiedzialność	
jednostki za swoje czyny, w całkowitą Bożą 
władzę nad przeznaczeniem człowieka oraz 
w życie po śmierci. Muzułmanie wierzą że na 
raj mogą zasłużyć po przez przestrzeganie 
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pięciu	 filarów.	 Wspomniane	 filary	 to:	
wyznanie wiary, modlitwa- pięć razy 
dziennie, jałmużna, post i pielgrzymka 
do	 Mekki.	 Ostatni	 filar	 czyli	 pielgrzymka	
do Mekki, jest obowiązkowa jedynie dla 
tych	którzy	są	fizycznie	i	finansowo	zdolni	
do odbycia jej. Nie mniej jednak około 
dwóch milionów pielgrzymów rocznie, 
ze wszystkich krańców świata, przybywa 
do Mekki co daje wyjątkową okazję do 
spotkania się Muzułmanów przeróżnych 
narodowości. 

Co	mają	wspólnego	Islam	
i	Chrześcijaństwo?
Najbardziej znaczącym podobieństwem 

jest fakt, iż Muzułmanie wierzą i czczą tego 
samego Boga co Chrześcijanie i Żydzi. 
Co więcej prorok i patriarcha Abraham 
uznawany jest za ojca tych trzech 
największych religii świata, a ich trzej 
prorocy są bezpośrednimi potomkami 
synów Abrahama. Mahomet pochodzi od 
jego starszego syna Izmaela, zaś Mojżesz 
i Jezus od młodszego Izaaka. Według 
Islamu Abraham założył osadę nazwaną 
później Mekką. W tym miejscu Bóg nakazał 
mu wraz z synem Izmaelem zbudować 
Kabę- miejsce kultu w kierunku, którego 
wszyscy Muzułmanie zwracają się podczas 
modlitwy.

Ponadto Muzułmanie szanują i czczą 
Jezusa, a także uważają go za jednego z 
najznakomitszych posłańców Boga. Koran 
potwierdza jego niepokalane poczęcie, 
zaś Maryja jest uznawana za najczystszą z 
kobiet. 

Ani Mahomet ani Jezus nie zostali zesłani 
aby zmienić podstawową wiarę w Jednego 
Boga - nauczaną przez wcześniejszych 
proroków- ale po to by potwierdzić ją i 
odnowić.

Dlaczego	rodzina	jest	tak	ważna	
dla	Muzułmanów?
Rodzina jest fundamentem Islamskiego 

społeczeństwa. Pokój i bezpieczeństwo, 
które oferuje stabilna rodzina jest wielce 
ceniony, jak również jest on niezbędny 
dla duchowego rozwoju jej członków.  
Harmonijny porządek w społeczeństwie 
jest tworzony przez  wielodzietne rodziny, 
w których dzieci są cenione i rzadko kiedy 
opuszczają dom przed ślubem.

Jak	Islam	postrzega	kobietę?
Islam postrzega kobietę, wolną czy też 

mężatkę, za indywidualną w jej prawach. 
Według Islamu żadna muzułmańska 
dziewczynka nie może zostać zmuszona do 
małżeństwa wbrew jej woli. Rodzice mogą 
jedynie zasugerować młodzieńca, którego 
uważają za odpowiedniego. 

Islam jasno mówi o tym, iż materialne 
wspieranie rodziny należy do obowiązków 
mężczyzny, natomiast kobieta powinna 
opiekować się domem i dziećmi. Jednakże 
nie oznacza to, że kobieta jest mniej warta 
od mężczyzny tylko, iż każde z nich ma 
określone role do spełnienia w rodzinie. 
Jeśli kobieta zdecyduje, że chce pracować 
to ma ona do tego pełne prawo, a pieniądze 
przez nią zarobione należą tylko do niej. 
Nie ma ona obowiązku wydawać ich na 
potrzeby rodziny.

 Mężczyźni jak i kobiety są zobowiązani 
ubierać się skromnie i dostojnie. A tradycja 
żeńskiego ubioru w krajach muzułmańskich 
jest jedynie odzwierciedleniem lokalnych 
obyczajów nie zaś dyskryminacji.

W ostatnich stuleciach wzrósł obustronny 
brak zaufania ze strony Chrześcijan i 
Muzułmanów. Niemniej jednak zwrócono 
uwagę na to, iż konflikt ten ma więcej 
wspólnego z politycznymi napięciami i 
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rozbieżnymi, kulturowymi poglądami na 
świat niż z religią. 

Ponadto Muzułmanie podążają za 
religią pokoju, miłosierdzia i przebaczenia, 
a znaczna większość z nich nie ma nic 
wspólnego z przerażającymi i brutalnymi 
wydarzeniami które są kojarzone z ich 
wiarą. Mając to na uwadze powinniśmy 

pamiętaj aby nie osądzać całego 
muzułmańskiego społeczeństwo po przez 
pryzmat czynów pojedynczych osób. 
Które jedynie wykorzystują religię jako 
usprawiedliwienie swojego postępowania, 
co jednak nie oznacza że rzeczywiście 
zachowują się zgodnie z naukami Islamu

Ewelina Stawarz, editor-in-chief

Gain an understanding of Islam 
and the Muslims

What	 is	 Islam	 and	 what	 do	 Muslims	
believe?	

Islam is both a religion and a complete 
way of life. The Arabic word ‘Islam’ simply 
means ‘submission’. In a religious context 
it means complete submission to the will 
of God. 

Islam is a monotheistic faith founded by 
the prophet Muhammad in 7th-century 
Saudi Arabia. According to Muslim belief, 
Muhammad	 received	 his	 first	 revelation	
from God through the Archangel Gabriel 
(i.e.	 the	 same	 one	 mentioned	 in	 the	
Bible) in the Cave of Hira near Mecca. This 
revelation, which continued for twenty-
three years, is known as the Quran. It 

was memorized by Muhammad and then 
dictated to his Companions, and written 
down by scribes. Not one word of its 114 
chapters, Suras, has been changed over 
the centuries, so that the Quran is in every 
detail the unique and miraculous text. The 
Quran forms the basis of the religion of 
Islam, which by the time of Muhammad’s 
death had united nearly all the people of 
the Arabian peninsula.

Nowadays nearly two billion people from 
a vast range of races, nationalities and 
cultures across the globe - from Philippines 
to Nigeria - are Muslims.

Muslims have religion always uppermost 
in their minds, and make no division 
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between secular and sacred. They believe 
that the Divine Law, the Shari’a, should 
be taken very seriously. They declare 
their faith in One, Unique, Incomparable 
God;	in	the	Angels	created	by	Him;	in	the	
prophets through whom His revelations 
were	 brought	 to	mankind;	 in	 the	 Day	 of	
Judgement;	 individual	 accountability	 for	
actions;	 in	God’s	complete	authority	over	
human destiny and in life after death. 

Muslims believe that paradise can be 
earned through keeping the Five Pillars. 
These pillars are the declaration of faith, 
praying	five	times	a	day,	giving	money	to	
charity, fasting and a pilgrimage to Mecca. 
The pilgrimage to Mecca is an obligation 
only for those who are physically and 
financially	able	to	perform	it.	Nevertheless,	
about two million people go to Mecca 
each year from every corner of the globe 
providing a unique opportunity for those 
of different nations to meet one another.

What	do	Islam	and	Christianity	have	
in	common?
The most important similarity is that 

Muslims believe and worship the same 
God as Christians and Jews. What’s more it 
is believed that the prophet and patriarch 
Abraham was the father of these three 
world’s biggest religions and their three 
prophets are directly descended from 
Abraham’s sons. Muhammad from the 
elder son Ishmael, and Moses and Jesus 
from the younger son Isaac. According to 
Islam Abraham established the settlement 
which today is the city of Makkah. In this 
place God commanded him and his son 
Ishmael to build the Ka’ba – the place of 
worship towards which all Muslims turn 
when they pray. 

Moreover Muslims respect and revere 
Jesus, and consider him one of the greatest 
of God’s messengers to mankind. The 
Quran	 confirms	his	 virgin	birth,	 and	Mary	
is considered the purest woman in all 
creation. 

Neither Muhammad nor Jesus came to 
change the basic doctrine of the belief in 
One God, brought by earlier prophets, but 
to	confirm	and	renew	it.

Why	is	the	family	so	important	
to	Muslims?
The family is the foundation of Islamic 

society. The peace and security offered by 
a stable family unit is greatly valued, and 
seen as essential for the spiritual growth 
of its members. A harmonious social order 
is created by the existence of extended 
families in which children are treasured, 
and rarely leave home until the time they 
marry.

What	about	Muslim	women?
Islam sees a woman, whether single or 

married, as an individual in her own right. 
According to Islam, no Muslim girl can be 
forced to marry against her will. Her parents 
may simply suggest young men they think 
may be suitable.

Islam is very clear that it is a man’s 
responsibility to care for his family 
financially	and	for	a	woman	to	care	for	her	
children and home. However, this does not 
mean a woman is worth less than a man but 
that there are roles for them each to play in 
a family. If a woman chooses to work, she 
is permitted to do so, and the money that 
she earns is hers and hers alone.  She is not 
required to use this money towards family 
expenses.
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Both men and women are expected 
to dress in a way which is modest and 
dignified.	 The	 traditions	 of	 female	 dress	
found in some Muslim countries are often 
the expression of local customs, but not a 
discrimination. 

In recent centuries, mutual distrust 
between Christians and Muslims has 
continued to grow. However, it was 
pointed out that the conflict has more to 
do with political tensions and divergent 
cultural worldviews than with religion.

Moreover, Muslims follow a religion of 
peace, mercy, and forgiveness, and the 
majority have nothing to do with the 
extremely grave events which have come 
to be associated with their faith. With this in 
mind we should remember to do not judge 
the whole Muslim society by the actions 
of individuals who are using religion as 
a	 justification	 for	 their	 actions,	 because	
it does not mean that they are acting in 
accordance with Islam

Jarosław Pankiewicz, student I roku ISM

Krótka rozprawa o przyjaźni 
„husarza” z „samurajem” czyli zarys 
stosunków polsko-japońskich.

Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, 
że pierwsze kontakty Polaków z Japończykami 
zaczęły się w XIX lub XX wieku, kiedy to Japonia 
otworzyła się na świat pod wpływem zmian 
politycznych, gospodarczych i społecznych, 
nazwanych „Erą Mejii”. Prawda jest jednak 
nieco inna.

Jak można przypuszczać, o Japonii Polacy 
po raz pierwszy dowiedzieli się z „Opisania 
Świata” przez włoskiego odkrywcę Marco Polo, 

a pierwsze wzmianki o tym kraju odnaleźć 
można dopiero w żywotach świętych oraz 
„Kazaniach Sejmowych” wybitnego jezuity 
Piotra Skargi.

Dotychczas sądziliśmy, iż pierwszy 
bliższy kontakt obu nacji nastąpił dopiero 
w XVII wieku, i miał charakter negatywny 
dla strony polskiej, ponieważ w jedynym 
dostępnym wówczas dla Europejczyków 
porcie japońskim, a mowa tu o Nagasaki, 
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w roku 1643 roku, zginął śmiercią męczeńską 
jezuita Wojciech Męciński.

Jednak badania rosyjskich naukowców 
dowodzą, iż wcześniej, bo już w roku 1585 
nastąpiło bezpośrednie spotkanie między 
przedstawicielami obu kultur. W marcu tegoż 
roku dotarła do Watykanu pierwsza w historii 
zagraniczna misja dyplomatyczna Japonii, 
tak zwana «Misja Tensho». Nazwa ta wywodzi 
się od tradycyjnej nazwy ery, obejmującej 
lata 1573-1592.

Misja ta wzbudziła w ówczesnej Europie 
spore zainteresowanie. W Rzymie czwórka 
młodych Japończyków odwiedzić miała grób 
Stanisława Kostki, dzisiejszego patrona Polski, 
a w tamtych latach mocno już czczonego 
Polaka, którego żywot zakończył się właśnie 
w „wiecznym mieście”. Także podczas tego 
pobytu dokonać mieli tłumaczenia na język 
japoński fragmentu jednego z Psalmów 
Dawida. Tekst tłumaczenia podarowali 
biskupowi Maciejowskiemu, który w 
późniejszych latach przekazał go Akademii 
Krakowskiej. Leżał on zapomniany w 
magazynach Biblioteki Jagiellońskiej aż do 
momentu odkrycia go przez prof. Jermakową 
. Rzuca on całkiem nowe światło na historię 
stosunków polsko-japońskich - te zaś z roku 
na rok miały się coraz lepiej.

Ze strony japońskiej pierwszą postacią 
która zawitała do kraju nad Wisłą był niejaki 
major Fukushima Yasumasa, podróżujący 
w latach 1892-1893 z Berlina do dalekiego 
Władywostoku. Zbierał on informacje o 
armiach europejskich, a głównie na temat 
groźnego sąsiada – Rosji, która to w sposób 
naturalny zaczęła rysować się jako główny 
rywal Japonii w walce o dominację na 
Dalekim Wschodzie. Nawiązał on wówczas 
kontakty z Polakami, przedstawicielami 
ruchów niepodległościowych i zesłańcami 
na Syberię, które to relacje miały zapłonąć 

jeszcze mocniej dzięki wojnie w latach 
1904-05 między Rosją a Japonią. Kolejną 
ciekawostką może być fakt, iż w jednej z 
większych bitew morskich wspomnianej 
wojny, a mowa tu o bitwie pod Cuszimą,  
to właśnie Polak Jerzy Wołkowicki 
uratował resztki honoru rosyjskiej floty, co 
przełożyć się miało w późniejszych latach 
na uniknięcie przez niego strasznego losu 
„dołów katyńskich”.

Rodzące  się wówczas nadzieje w 
Polsce na pokonanie Rosji przez Japonię i 
wybuch buntu przeciwko zaborcy w kraju, 
a w dalszej perspektywie na odzyskanie 
niepodległości, pchnęły polskich 
działaczy ku krajowi „kwitnącej wiśni”. 

W związku z sytuacją geopolityczną 
doszło,	więc	do	nieoficjalnych	kontaktów	
działaczy polskich z przedstawicielami 
japońskich władz. Roman Dmowski i Józef 
Piłsudski udali się na rozmowy do Tokio. 
Choć ostatecznie do współpracy na szerszą 
skalę nie doszło, zrodzone wówczas wśród 
Polaków uczucie sympatii do Japonii 
przetrwało lata wojny i trwa do dziś. Nie 
bez kozery w roku 1925 Polacy odznaczyli 
51	 japońskich	 oficerów	 orderami	 Virtuti	
Militari	 (najwyższym	 odznaczeniem	
wojskowym w Polsce) za zasługi podczas 
wojny z Rosją. Zaczęły powstawać różne 
organizację m.in. Towarzystwa Polsko-
Japońskie i Japońsko-Polskie, kursy 
języka japońskiego w Polsce, tłumaczenia 
z literatury pięknej, czy inne publikacje. 
Rozwijała się współpraca wojskowa, 
zwłaszcza w dziedzinie kryptologii i 
wywiadu skierowanego na Związek 
Radziecki i Niemcy. Kontynuowano ją 
do 1945 roku, czyli nawet po zerwaniu 
stosunków	 oficjalnych	 i	 wypowiedzeniu	
przez Polskę, 11 grudnia 1941 roku, wojny 
Japonii co było następstwem ówczesnych 
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układów sojuszniczych.
Mało znanym wydarzeniem jest współpraca 

Konsula Sugihara Chiune i por. Leszka 
Daszkiewicza, którzy działali w Kownie i 
Królewcu, aż do czasów zaanektowania 
tych terenów przez ZSRR. Dzięki Sugiharze 
niechybnej śmierci uniknęło ok. 6000 
polskich Żydów, przez co do dziś nazywany 
jest „Japońskim Schindlerem” a imię jego 
noszą ulicę w Kownie, Wilnie czy nawet jedna 
z planetoid.

 Ponowne nawiązanie stosunków po 
wojnie należy datować na rok 1957, kiedy to 
pierwszymi ambasadorami zostali Tadeusz 
Żebrowski i Ota Saburo. Odtąd, a zwłaszcza po 
odzyskaniu pełni suwerenności przez Polskę 
w roku 1989 roku, rozwija się współpraca 
polityczna, kulturalna i naukowa.

Do ważnych wydarzeń należą odwiedziny 
premier Kaifu Toshiki w roku 1990 oraz w 
roku 1994 członka rodziny cesarskiej, książę 
Takamado, a w roku 1997 ministra spraw 
zagranicznych Ikeda Yukihiko. Do Japonii 
natomiast pojechali premier Jan Krzysztof 
Bielecki, minister spraw zagranicznych 
Krzysztof Skubiszewski, prezydent Lech 
Wałęsa	 (1994),	 prezydent	 Aleksander	
Kwaśniewski	 (1998)	 i	 premier	 Jerzy	 Buzek	
(1999).	 Japońskie	 przedsiębiorstwa	na	 coraz	
większą skalę inwestują w Polsce. W sztuce 
również obie nację są sobie bliskie. Dużą 
popularnością w Japonii cieszą się utwory 
«polskiej	 szkoły	 filmowej»,	 teatr	 Tadeusza	
Kantora i idee reformatorskie Jerzego 
Grotowskiego,	 polski	 plakat	 i	 grafika,	 prace	
Magdaleny Abakanowicz, polska muzyka. 

W Polsce natomiast gorąco przyjmowane 
są występy zarówno japońskiego teatru 
tradycyjnego jak i awangardowego, japoński 

plakat,	grafika,	muzyka	czy	film.
Dodać do tego należy takie 

przedsięwzięcia jak Polsko-Japońska 
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, 
stojąca na bardzo wysokim poziomie 
naukowym, czy choćby Centrum Kultury 
Japońskiej „Manggha” w Krakowie, które 
otwarte zostało w dużej mierze przez 
reżysera Andrzeja Wajdę, notabene mocno 
rozpoznawalnego w Japonii. 

Nie sposób na koniec nie wspomnieć 
o przedsięwzięciach nam bliższych, 
regionalnych jak m.in. Fundacji Polsko-
Japońska Yamato w Przemyślu czy 
organizowanym w grodzie Przemysława 
festiwalu kultury Japońskiej. 

Przedsięwzięcia te mnożyć można by było 
bez końca, a ich mnogość świadczyć może 
o dobrze rozwijającej się przyjaźni między 
tytułowym „husarzem” a „samurajem”. Kto 
wie, może relację te są tak dobre, dzięki 
podobnemu, mocno zakorzenionemu w 
historii systemowi wartości i miłości obu 
nacji do swoich państw i tradycji.

Podsumowując, relacje polsko-japońskie 
nie należały do najłatwiejszych ze względu 
na	 położenie	 geograficzne	 czy	 sytuację	
geopolityczną na przestrzeni dziejów. 
Jednak pomimo wielu tych i innych 
problemów, były one zawsze, i należy 
podkreślić, że są po dzień dzisiejszy ciepłe 
i budujące. Na koniec pozostaje sobie 
tylko życzyć, że Polacy będą zacieśniać 
stosunki z krajem który w sposób niemal 
bezbłędny pokazuje światu jak pogodzić 
bogatą tradycję z nowoczesnością, 
która to nowoczesność stoi w Japonii na 
najwyższym światowym poziomie 
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Leon Tiszczenko, student I roku ISM

Kropla krwi - droga do 
społeczeństwa obywatelskiego na 
Ukrainie po 1991 r.

Terytorium współczesnej Ukrainy ma 
doskonałe	 położenie	 geograficzne.	 Leży	 na	
szlakach łączących Wschód z Zachodem. To 
tu znajdują się jedne z najżyźniejszych ziem 
na naszym kontynencie, co sprawiało, że 
przez setki lat Ukrainę nazywano spichlerzem 
Europy. Ponadto jej mieszkańcy zawsze byli 
ludźmi kochającymi wolność. 

Tradycje te sięgają czasów samorządu 
kozackiego, a także czasów rozkwitu 
I Rzeczpospolitej – w swoim czasie 
jednego z najpotężniejszych i najbardziej 
demokratycznych państw ówczesnej Europy, 
zrzeszającego w swych granicach wiele 
różnych narodów. Niestety bogate ziemie 
Ukrainy jak magnes przyciągały najeźdźców. 
Od napadów ordy tatarskiej, wojen z Turcją i 
Księstwem Moskiewskim, aż do ostatecznego 
wchłonięcia terytorium Ukrainy przez Rosję 
po rozbiorach Rzeczpospolitej.

Po pierwszej wojnie światowej, mimo 
zrywów niepodległościowych, Ukrainie nie 
udało się wywalczyć niepodległości – tak 

jak stało się to udziałem innych narodów 
Europy Środkowo-Wschodniej. Mimo, iż 
teoretycznie jako USSR uzyskała status 
państwa związkowego w składzie ZSRS, 
w praktyce/ w rzeczywistości nadal była 
prowincją Rosji Sowieckiej. Poza krótkim 
okresem tzw. „ukrainizacji” w latach 
dwudziestych XX w. Społeczeństwo 
Ukrainy nie mogło odzyskać swej 
podmiotowości, podlegało daleko idącej 
rusyfikacji	 i	 sowietyzacji,	 skutki	 czego	
obserwujemy i dzisiaj.

Po rozpadzie Związku Radzieckiego 
w 1991 roku gdy Ukraina bezkrwawo 
i dość niespodziewanie odzyskała byt 
państwowy, wolność oraz terytorium – 
wielu z jej mieszkańców nie do końca 
było świadomych jak działa nowoczesne 
państwo. Ludzie cieszyli się z odzyskanej 
wolności, z tego, że mogą korzystać z zasad 
demokracji – takich jak wolność wyboru, 
wolność słowa, itp. Czasy sowieckie i 
odgrodzenie przez kilkadziesiąt lat od 
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wolnego świata, spowodowały jednak, 
że nie do końca zdawano sobie sprawę jak 
korzystać ze zdobyczy demokracji. To z kolei 
sprawiło, że społeczeństwo ukraińskie stało 
się niezwykle podatne na manipulacje i 
wszelkiego rodzaju socjalne technologie. 
Demokrację sprowadzono do mało 
przemyślanego aktu wyborczego, oczekując, 
że wybrana „władza” rozwiąże wszystkie 
problemy. Niemal zupełnie pominięto 
element kontroli społecznej.

Sytuację tą wykorzystała mała grupa 
ludzi, w większości reprezentująca dawny 
aparat władzy, w pośpiechu dokonując 
uwłaszczenia i przejęcia na własność 
olbrzymiej części majątku narodowego 
Ukrainy. Przejęta w ten, nie do końca legalny 
sposób, jeszcze nie tak dawno «własność 
ludu»	 -	 począwszy	 od	 małych	 firm	 do	
gigantów przemysłowych oraz mediów stała 
się podstawą systemu oligarchicznego na 
Ukrainie. W ten właśnie sposób w 1994 roku 
doszli do władzy oligarchowie.

Władza stawała się coraz bardziej 
autorytarna. Reżim Kuczmy zaczął dyktować 
zasady gry. Jego przeciwnicy byli brutalnie 
niszczeni, a kontrolowane, choć nieformalnie, 
media musiały wyświetlać wydarzenia w 
pożądanym dla władzy świetle.

Ukraina podczas prezydentury Leonida 
Kuczmy nie zdołała określić swojego miejsca w 
świecie i mimo deklaracji nie zdołała przeciąć 
do końca pępowiny z sowiecką przeszłością. 
Popełniono wiele błędów dających do dzisiaj 
negatywne rezultaty. Ukraina przystąpiła 
do Wspólnoty Niepodległych Państw – 
niesprawnej organizacji gospodarczej 
będącej zrzeszeniem byłych republik 
sowieckich, osłabiono tez pozycję Ukrainy 
poprzez pozbycie się broni jądrowej. 
Przyjęto tak zwany „kurs wielowektorowy”, 
który zahamował rozwój kraju i de facto nie 

pozwolił na poważniejszą integrację ze 
strukturami zachodnimi.

Coraz bardziej autorytarny styl 
sprawowania władzy, szerząca się korupcja 
i niesprawiedliwość, a w końcu sfałszowane 
wybory prezydenckie po drugiej kadencji 
prezydenta Ukrainy Leonida Kuczmy 
w 2004 roku doprowadziły do tzw. 
«Pomarańczowej Rewolucji».

«Pomarańczowa rewolucja» zwyciężyła i 
zakończyła się bez rozlewu krwi. Niestety, 
jak wiadomo, co przychodzi zbyt łatwo, tego 
się nie docenia. Większość ukraińskiego 
społeczeństwa, po wywalczonym przez 
siebie wyborze trzeciego prezydenta 
Ukrainy, niedawnego lidera opozycji, 
Wiktora Juszczenki, uznała, że resztę załatwi 
„dobry cesarz”. 

Juszczenko okazał się prezydentem 
słabym, niezdolnym do przeprowadzenia 
niezbędnych w kraju radykalnych reform. 
Permanentny konflikt pomiędzy nim a 
premier Julią Tymoszenko, nie pozwalał 
na zajęcie się najważniejszymi dla kraju 
sprawami i spowodował olbrzymią 
falę populizmu. I choć rządy Wiktora 
Juszczenki i Julii Tymoszenki trudno 
uznać za autorytarne, prawie wszystkie 
obietnice pozostały niespełnione. W kraju 
dalej panowała korupcja, przekupne sądy 
ferowały wyroki a system oligarchiczny 
miał się nie najgorzej. Szansa zbliżenia się 
do struktur zachodu została kolejny raz 
niewykorzystana.

Spowodowało to olbrzymią apatię 
społeczeństwa ukraińskiego i zaowocowało 
ogromnym rozczarowaniem. To właśnie 
stało się przyczyną, że w następnych 
wyborach prezydenckich zwyciężył o włos 
były adwersarz Witora Juszczenki – Wiktor 
Janukowycz.

Wiktor Janukowycz był przedstawicielem 
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«starego stylu» rządzenia. Był 
typowym przedstawicielem systemu 
oligarchicznego, sam aspirował do zajęcia 
miejsca głównego oligarchy. Demokrację 
traktował w sposób fasadowy – jak 
dekoracje teatralne. W swoich działaniach 
stosował	typowe	metody	mafijne,	a	wręcz	
kryminalne. On i jego otoczenie było 
typowym przykładem ludzi „grających 
zasadami”, a nie według zasad. 

W polityce międzynarodowej próbował 
balansować na „dwóch krzesłach” 
- pomiędzy współpracą z Rosją, a 
stowarzyszeniem z Unią Europejską, co 
oficjalnie	 deklarował	 .	 Jednocześnie,	 o	
czym wiemy dzisiaj, w sposób bezwzględny 
wraz z „rodziną” rabował Ukrainę.

Polityka Wiktora Janukowycza była 
bezlitosną dla społeczeństwa ukraińskiego 
- w tym także dla małego i średniego 
biznesu.

To były przyczyny, które doprowadziły do 
kolejnej rewolucji w dziejach niepodległej 
Ukrainy.

«Rewolucja Godności» rozpoczęła 
się w listopadzie 2013 roku kiedy to na 
ulice wyszło nowe pokolenie. Młodzież 
i studenci byli już zmęczeni życiem w 
kraju,	w	którym	codziennie	rośnie	deficyt	
budżetowy, gospodarka i przemysł się nie 
rozwija, a miejsca pracy są stale niszczone.

Jednakże bezpośrednią przyczyną 
protestów było niepodpisanie 
zapowiadanej umowy stowarzyszeniowej 
z Unią Europejską podczas spotkania w 
Wilnie w listopadzie 2013r. Do tej pory, 
pomimo wszystko, była nadzieja. Sądzono, 
że podpisanie umowy wymusi na władzy 
grę według zasad. Gdy tej nadziei 
zabrakło skończyła się również cierpliwość 
ukraińskiego społeczeństwa.

Pierwszy brutalny atak Berkutu i milicji 

na protestujących na kijowskim Majdanie 
studentów wywiódł na ulice miliony 
ludzi w różnych miastach Ukrainy. Ludzie 
zostawiali pracę i wychodzili na mróz i śnieg 
na pokojowy protest przeciwko odmowie 
podpisania przez Wiktora Janukowycza 
umowy o stowarzyszeniu z EU.

Nielegalne przyjęcie przez ukraiński 
parlament 16 stycznia 2014, z inicjatywy 
Wiktora Janukowycza, dyktatorskich praw, 
w sposób radykalny ograniczających 
wolność obywateli doprowadziło do 
szczytu społecznego niezadowolenia. 
Pomimo mrozów i brutalnych ataków 
Berkuta, milicji i wojsk wewnętrznych 
Majdan trwał. W styczniu padli pierwsi 
zabici. Pierwszym był młody Ormianin, 
drugim Białorusin o polskich korzeniach. 
Przelano pierwszą krew. Apogeum mordów 
nastąpiło 20 lutego 2014 roku. Razem na 
Majdanie od kul snajperów zginęło ponad 
100 osób. Dziś zwą ich Niebiańską sotnią. 
Kilka dni później Janukowycz uciekł do 
Rosji.
Na	 Majdanie	 (i	 nie	 tylko	 w	 Kijowie)	

znaleźli się wszyscy przedstawiciele 
społeczeństwa ukraińskiego, mówiący 
wszystkimi używanymi na Ukrainie 
językami. Trudno ocenić, który przeważał 
– ukraiński czy rosyjski. To nie miało i nie 
ma już znaczenia. Wszyscy byli razem, 
zjednoczeni we wspólnej walce – etniczni 
Ukraińcy, Rosjanie, Żydzi, Polacy i inni. 
Była nawet żydowska sotnia i szpital 
polowy prowadzony przez kijowską gminę 
żydowską. Ramię w ramię walczyli o 
godność, o wolność i niezależność swego 
kraju. Tak narodził się ukraiński naród 
polityczny, społeczeństwo obywatelskie 
Ukrainy.

Dziś Ukraina znajduje się w bardzo 
trudnej sytuacji. Trwa wojna na wschodzie 
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kraju wywołana i stymulowana przez 
Rosję. Pomoc międzynarodowa dla 
Ukrainy wydaje się być niewystarczająca. 
Podczas niedawnego posiedzenia Klubu 
Galicyjskiego w Przemyślu zapytano 
Wasyla Rasewycza, przybyłego ze 

Lwowa, znanego ukraińskiego publicystę 
i historyka, czy Ukraina ma szanse? Kto 
ją uratuje? Odpowiedź brzmiała: Ukrainę 
uratują Ukraińcy. Teraz można być tego 
pewnym

Taras Iszczyk, student I roku ISM

Fenomen watnika

Przeglądając różne strony na Facebooku, 
często czytam RIA Novosti — stronę 
międzynarodowej agencji informacyjnej 
Rosji. Do niedawna ta agencja była 
nieangażowaną w politykę, póki 
dyrektorem jej nie został Dmitrij Kisielow - 
wybitny rosyjski propagandysta, jednakże 
nieobiektywny dziennikarz. Ciekawe 
jest	 czytanie	 nie	 tak	 nowin	 (nie	 wiem,	
czy możemy tak nazywać kłamstwo) co 
komentarzy, które zostawiają użytkownicy, 
głównie obywatele Rosji. Nie ci, którzy 
mieszkają na Uralu czy Syberii, a ci którzy 
żyją w tzw. „europejskiej” części Rosji, 
którzy mają dostęp do Internetu i mogą 
porównywać różne opinie na ten sam 

temat.
Można powiedzieć, że są oni zombowani 

od najmłodszych lat. Skutkiem tego jest 
brak samodzielnego myślenia. Poglądy 
polityczne większości Rosjan nie są 
obiektywne, wierzą oni głównie w to 
co jest napisane na rosyjskich stronach 
internetowych	 (większość	 Rosjan	 nie	 zna	
innego języka niż ojczysty), jak również w to 
co mówią w telewizji. Media są największym 
(po	 Putinie)	 wrogiem	 demokracji	 w	 Rosji.	
Rosjanie nie myślą o obiektywność swoich 
myśli, a tylko o tym, żeby zgodzić się z 
kłamstwem władzy na Kremlu. 

Aby władza w państwie była sprawiedliwa 
i dbała o dobro obywateli musi być 
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kontrolowana przez naród. Naród, który 
nie kontroluje władzy i nie kieruje nią, 
pozwala jej włazić sobie na głowę. 

Wielkopaństwowy szowinizm kształcił 
się w Rosji od dawna. Imperium Rosyjskie, 
gdzie imperator chodził w butach, a 
chłop	 w	 łapciach	 (lub	 bez	 nich),	 jest	 w	
świadomości Rosjan również i teraz. 
Wielkie rezydencje rosyjskich polityków 
i oligarchów na Rublówce koło Moskwy, 
brak dróg czy rażące naruszenia praw 
człowieka nie mają wpływu na chęć 
ludzi do zmian. Sytuacja ta przypomina 
mi stanowisko urzędu ukraińskiego na 
temat aneksji Krymu: „Nie będziemy 
rozwiązywać wojny, póki jej nie ma w 
naszym domu”. Trudno jest jednak złamać 
system. Ogólna bezsilność obywateli i 
brak wiary we własne możliwości stała 
się powodem jednego z najwyższych 
wskaźników śmiertelności, alkoholizmu i 
narkomanii na świecie. Warto zapamiętać, 
że zamykając oczy na ten problem  nie 
sprawimy że zniknie on samoistnie.

Mimo trudnej sytuacji „watnicy” 
pocieszają się że „... Krym nasz”. Są oni 
gotowi znosić ból i cierpienie, depresję, 
własną nędzę dla czegoś wielkiego, 
czegoś czego nigdy nie ujrzą. Kiedy Lenin 
doszedł do władzy, 25 lat minęło nim 
zbudował «kraj kwitnącego socjalizmu». 
W kraju tym drzewa kwitną najbujniej w 
pobliżu wykopanych na początku lat 30-
tych kanałów, wybudowanych elektrowni 
wodnych i innych tego typu obiektów, 
ponieważ wyrosły one na kościach, 
trupach i ludzkich duszach. Dla radzieckiej 
czy rosyjskiej władzy życie obywateli 
nigdy nie było najwyższą wartością. Kraj 
ten mógłby być równie liczny co Chiny, 
gdyby nie ogromne kamienie młyńskie 
które mieliły życie własnych obywateli jak 

ziarna.
„Watnicy” udają, że nie dostrzegają 

pijanych nastolatek, ogólnego problemu 
uzależnienia wśród obywateli i korupcji. 
Póki „Krym jest nasz” władza może okradać 
z emerytur, bezwzględnie likwidować 
przeciwników i więźniów politycznych. 
Jedyne czego watnicy mogą chcieć w zamian 
to więcej wódki. Więcej i najważniejsze żeby 
było tanio. Za ten narkotyk ludzie gotowi są 
zniszczyć każdego. Stał się on czymś więcej 
niż walutą, dla niektórych to cena życia. 
Dla władzy totalitarnej i dyktatury nie ma 
nic lepszego niż narkotyczny, lojalny, silny 
fizycznie	i	niemyślący	„watnik”.

Zastanawiacie się zapewne: „Dlaczego 
watnik?”. Ponieważ, w czasie II wojny 
światowej władze ZSRR nie dostarczyły 
żołnierzom odpowiednich mundurów. 
«Landleesowskie»	 (od	 słowa	 «landlees»	
– pomoc od USA i Wielkiej Brytanii dla 
Związku Radzieckiemu na początku wojny) 
kurtki i gotowe zestawy ubrań osiedliły się 
w szafach służb bezpieczeństwa. Jednakże 
przed wojną dostarczono pięciomilionowej 
Armii Czerwonej  mundury, a konkretniej 
watowane kurtki. Były one bardzo proste 
i tanie w produkcji, a jednocześnie ciepłe. 
Czego nie można było powiedzieć o 
mundurach niemieckich, w których 
żołnierze marzli podczas zimy.

W „watnikach” chodzili również 
więźniowie w łagrach. W latach 50-tych 
kiedy Stalin umarł, a Chruszczow doszedł 
do władzy, zaczęto udzielać amnestii 
więźniom Gułagu, a także innych obozów 
i więzień. 

Po wojnie wielu zdemobilizowanych 
żołnierzy było inwalidami przez co stali się 
niepotrzebni swojemu państwu. Żołnierze 
ci zaczęli stopniowo popadać w alkoholizm. 
Nastąpiła powszechna „spirytyzacja” życia 
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ludności wiejskiej pod hasłem „aby nie 
gorzej». Ludność tak została zmieszana 
z więźniami, którzy dołączyli się do życia 
publicznego. W tym oto społeczeństwie 
«każdy drugi był w więzieniu, a każdy 

pierwszy go ochraniał».
Oto taka kurtka z waty, jak to mówią. 

Dziwny fenomen, który nie jest zrozumiały 
ani badaczom, ani zwykłym europejczykom

Ewelina Stawarz, redaktor naczelny

Książę Lubomirski - Lanckoroński 
będzie finansował zdolną młodzież 
z Przemyśla

Jan Lubomirski Lanckoroński urodził się 
w 1978 r. w Krakowie. Na Uniwersytecie 
Jagiellońskim ukończył studia prawnicze, 
po nich zaliczył aplikację radcy prawnego.

Wyjechał za granicę, aby kontynuować 
naukę. London School of Economics 
oraz University of Navarra w Barcelonie 
we współpracy z Uniwersytetem 
Harvarda, gdzie ukończył Advanced 
Management	 Program	 (AMP).	 Pierwszą	
spółkę założył w czasie studiów na UJ. 
Zarządzał nieruchomościami w Krakowie, 
uczestniczył w projektowaniu osiedli 
mieszkaniowych w Poznaniu, pracował w 
znanych kancelariach prawniczych.

Obecnie jest prezesem Kulczyk 
Lubomirski Property, działającej w 
branży nieruchomości. Płynnie zna języki 

niemiecki, angielski, włoski, francuski i 
rosyjski.

Fundacja Książąt Lubomirskich planuje 
fundować stypendia dla kilkudziesięciu 
uzdolnionych osób z Podkarpackiego, w 
tym także z Przemyśla.

Zdaniem księcia Lubomirskiego, zdolna 
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młodzież to nie tylko osoby uzdolnione 
artystycznie i muzycznie ale również 
pasjonujące się nauką, sportem i mające 
w sobie umiejętności przedsiębiorcze.

”Dotychczas wspomagaliśmy polską 
młodzież mieszkająca na wschodzie, poza 
granicami Polski. Nadal będziemy to robić, 
ale chcemy również zadbać o naszych 
młodych ludzi, tutaj mieszkających” - 
mówi książę.

W trakcie swojego pobytu w Przemyślu 
spotkał się nie tylko z władzami 
samorządowymi ale również z Radą 
Seniorów, członkami Młodzieżowej Rady 

Miasta, dyrekcją szkół ponadgimnazjalnych 
i studentami Państwowej Wyższej Szkoły 
Wschodnioeuropejskiej. Ta ostatnia wizyta 
miała charakter symboliczny, ponieważ 
jedna z siedzib uczelni znajduje się w 
pałacu Lubomirskich na Bakończycach w 
Przemyślu.

Jedna z przedstawicielek młodzieżowego 
samorządu wyjaśniła księciu 
Lubomirskiemu , że :”Problemem jest brak 
pracy dla młodych ludzi, tutaj na miejscu. 
Z tego powodu zdolne osoby często 
wyjeżdżają. Zazwyczaj najpierw na studia, 
a później już nie wracają do Przemyśla”

Zdaniem księcia: ”Stypendium to 
swojego rodzaju ryba. Myślimy również 
o wędce. Mogłyby nią być np. inkubatory 
przedsiębiorczości, które wspomagałyby 
młodych ludzi”.
Wiadomość	 o	 wsparciu	 finansowym	

zdolnej przemyskiej młodzieży napawa 
nas niemałą radością, dlatego też 
zachęcamy, a nawet namawiamy 
wszystkich utalentowanych do zgłaszania 
się o stypedia i granty, oferowane przez 
Fundację Książąt Lubomirskich.
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Ewelina Stawarz, redaktor naczelny

VI Dzień Nauki na PWSW
Za nami kolejna edycja Dnia 

Nauki w Państwowej Wyższej Szkole 
Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, 
który odbył się 7 maja 2015r. Mimo, iż ta 
edukacyjno-kulturalna impreza została 
zorganizowana już po raz szósty to nie 
można było narzekać na nudę. Jak co roku 
studenci PWSW  zaskoczyli nas i zachwycili 
swoją kreatywnością. 

Do naszej uczelni zawitała rzesza 
młodzieży i nie tylko, pojawiły się również 
przedszkolaki, które chciały dołączyć 
do wspólnej zabawy. Przybyłym zostało 
zaprezentowane 13 kierunków jakie 
ma do zaoferowania PWSW jak również 
szkoły ponadgimnazjalne z Przemyśla 
zaproszone na to wydarzenie. Do 
ciekawszych rozrywek w tym dniu można 
było zaliczyć poloneza i krakowiaka, 
zaprezentowane przez tancerzy z Zespołu 
Tańców Narodowych i Dworskich, które 
wprowadziły wszystkich w taneczny 
nastrój. Jak również zabawny skecz o 

stereotypach w wykonaniu studentów 
socjologii. Co więcej uczestnicy mogli 
wziąć	 udział	 w	 konkursie	 fotograficznym,	
geograficznym,	dyktandzie,	quizach	wiedzy	
o Unii Europejskiej oraz o Przemyślu, Starciu 
Gigantów, a nawet Grze Terenowej.

Oczywiście nie poczuli byśmy się jak 
prawdziwi studenci gdyby zabrakło 
wykładów, które zostały przeprowadzonych 
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zarówno w języku polskim jak i 
angielskim. Uczniowie i nauczyciele 
mogli dowiedzieć się czy Norwid się 
śmiał, jak rodzą się konflikty zbrojne w 
ujęciu psychologicznym, czym są sieci 
neuronowe i jakie mają  zastosowania. 
Z kolei wykłady takie jak: Czy poraziłbyś 
prądem obcego człowieka? Kiedy sytuacja 

robi z nas złych ludzi czy Mechanical 
Animals. Co kultura popularna mówi nam 
o przyszłości człowieka? stawiały przed 
młodymi pytania, nad którymi na pewno 
warto się zastanowić.  

Niemałe zainteresowanie wzbudziły 
liczne prezentacje z szeroko pojętej techniki 
i inżynierii. Mobilny robot inspekcyjny czy 
prototypy rowerów, których na co dzień 
nie zobaczy się na ulicach zachwyciły 
wszystkich uczestników. Podobnie było z 
pokazami	 fizycznymi	 i	 chemicznymi.	 Te,	
niezmiennie wybuchowe i przyprawiające 
o kolorowy zawrót głowy - jednym 
słowem spektakularne - zabrały uczniów w 
fascynujący świat zjawisk, których czasami 
się nie rozumie, ale zawsze warto poznać.

Podsumowując, Dzień Nauki na PWSW 
przebiegł wyśmienicie i z całą pewnością 
pokazał nam, że naukę można połączyć z 
dobrą zabawą.
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Krzysztof Trojan, student I roku SM

Wybory samorządowe w Przemyślu
Dnia 16 listopada 2014 roku odbyły 

się wybory samorządowe, podczas 
których wybieraliśmy kandydatów do 
sejmików wojewódzkich, rady miasta 
oraz prezydenta miasta Przemyśla. 

Frekwencja w Przemyślu wyniosła 
37,25 procent  i była jedną z najsłabszych 
na Podkarpaciu, zaś patrząc na 
całe województwo Podkarpackie 
głosujących było 41,61 procent co 
dało jedną z najwyższych frekwencji w 
Polsce. W Przemyślu o fotel prezydenta 
ubiegało się aż ośmiu kandydatów. 
Najwięcej głosów zdobył urzędujący już 
3 kadencję prezydent Robert Choma 
(KWW	 Porozumienie	 dla	 Przemyśla),	
na drugim miejscu uplasował się jego 
były	zastępca	Wojciech	Błachowicz	(KW	
Platforma Obywatelska RP). 

Ci dwaj kandydaci spotkali się jeszcze 
raz 30 listopada ubiegłego roku  w 
drugiej turze. Pozostali kandydaci 

Władysław	 Bukowski	 (KW	 Prawo	 i	
Sprawiedliwość),	Rafał	Oleszek	(KWW	Rafała	
Oleszka Przyszłość Przemyśla), Mirosław 
Majkowski	 (KWW	 Patriotyczny	 Polski	
Przemyśl),	 Jan	 Błotnicki	 (KKW	 SLD	 Lewica	
Razem),	 Błażej	 Wilk	 (KW	 Nowa	 Prawica	 –	
Janusza	Korwin-Mikke),		Artur	Gerula	(KWW	
Przeserca Popierają Asterixa), niestety nie 
otrzymali wystarczającej liczby głosów , 
aby móc powalczyć o fotel włodarza miasta 
Przemyśla. 

Należy też zaznaczyć, iż w radzie miasta 
Przemyśla nie obyło się bez niespodzianek. 
W nowy skład rady miasta weszło Prawo i 
Sprawiedliwość mające najwięcej bo aż 10 
mandatów	(Maciej	Kamiński,	Adam	Łoziński,	
Eugeniusz Strzałkowski, Lucyna Podhalicz, 
Wiesław Morawski, Janusz Hamryszczak, 
Bogusław Zaleszczyk, Dariusz Iwaneczko, 
Władysław	 Bukowski,	 Łucja	 Podbielska),	
Platforma Obywatelska z 6 mandatami 
(Jerzy	Krużel,	Aleksandra	Cikuj,	
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Ewa Sawicka, Tomasz Schabowski, Grażyna 
Stojak,	Wojciech	Błachowicz	(w	razie	wyboru	
na prezydenta wchodzi za niego Józef 
Leja), KWW Roberta Chomy wprowadził 4 
radnych:	Robert	Choma	(w	razie	wyboru	na	
prezydenta wchodzi za niego Małgorzata 
Gazdowicz), Grzegorz Hayder, Robert 
Bal, Daniel Dryniak , SLD – Lewica Razem 
otrzymała	 3	 mandaty	 (3	 radnych):	 	 Janusz	
Zapotocki, Ryszard Kulej, Tomasz Kulawik. 

Według obwieszczenia Wojewódzkiej 
Komisji Wyborczej z dnia 21 października 
2014r. w wyborach do Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego zgłoszono 
osiem Komitetów z okręgu nr 4. Tj. Komitet 
Wyborczy PSL, KWW Ruch Narodowy, KW 
Twój Ruch, KW Prawo i Sprawiedliwość, 
KKW SLD Lewica Razem , KWW Przyszłość, 
KW Platforma Obywatelska RP oraz KW 
Nowa Prawica – Janusz Korwin-Mikke. 

Ponadto według wyników, na 
Podkarpaciu będzie samodzielnie rządziło 
Prawo i Sprawiedliwość, któro wprowadziło 
do sejmiku 19 radnych. Polskie Stronnictwo 
Ludowe będzie posiadało 9 radnych zaś 
Platforma Obywatelska jedynie 5 radnych 
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Studenckie	Koło	Naukowe	Młodych	Dyplomatów powstało w 2007 r. z inicjatywy 
dr Grzegorza Zająca pełniącego wówczas obowiązki dyrektora Instytutu Stosunków 
Międzynarodowych PWSW. Pierwszym opiekunem naukowym Koła został dr Roman 
Zdybel	(2007	-	2009),	następnie	w	latach	(2010	-	2012)	dr	Paweł	Trefler,	dr	Piotr	Bajor	a	

obecnie jest nim dr	Małgorzata	Kuźbida.

Koło Naukowe Młodych Dyplomatów jest niezależną i neutralną politycznie 
organizacją studencką działającą przy Instytucie Stosunków Międzynarodowych, 

otwartą na studentów wszystkich kierunków studiów PWSW. Członkami Koła są przede 
wszystkim studenci stosunków międzynarodowych oraz innych pokrewnych  

kierunków społecznych i humanistycznych.

Celem Koła jest w szczególności aktywizowanie młodych ludzi do uczestnictwa 
w życiu publicznym kraju, wspieranie procesu budowy 

społeczeństwa obywatelskiego i pluralistycznego 
oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski w Europie i świecie. 

ZOSTAŃ NASZYM CZŁONKIEM!
Koło Naukowe Młodych Dyplomatów to nie tylko sztywne zasady, którymi staramy 

się kierować i ich przestrzegać, to także świetna WSPÓLNA	ZABAWA. Tworzymy zgrany 
team, wspólnie łączymy przyjemne z pożytecznym czego efekty widać na co dzień.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wstąpienia w nasze szeregi!



33

Koło Naukowe Młodych Dyplomatów
działające przy Instytucie Stosunków Międzynarodowych 

i Polityki Regionalmej PWSW w Przemyślu
ul. Tymona Terleckiego 2 (Przemyśl-Bakończyce, 

obok ul. Żołnierzy Armii Wojska Polskiego),
tel. 16 735 52 40
fax. 16 735 52 41

e-mail: pwsw.zajecia@gmail.com




