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OD REDAKCJI

D

rodzy Czytelnicy!
Kiedy w roku 2011 miałem zaszczyt brać udział
w przygotowaniach do I Gdyńskiej Debaty Młodych pt. „Wykształcenie przepustką do kariery”,
a później redagować I Biuletyn GDM, nie myślałem,
że projekt ten doczeka się aż dziesięciu edycji. Niewątpliwie jest
to obiektywny sukces wszystkich jego koordynatorów i wolontariuszy. Trudno byłoby wymienić każdą z osób, która przez te lata
poświęciła swój czas i energię na rzecz idei GDM. Cieszę się, że
dla tak wielu spośród nich nie był to jedynie epizod, ale wstęp
do współpracy z Fundacją Pomeranian Students’ Coalition również w innych obszarach. W imieniu władz Fundacji PSC, zespołu
koordynatorów GDM oraz uczestników wszystkich dziesięciu debat, chciałbym Wam zwyczajnie i nadzwyczajnie podziękować.
Na przestrzeni pięciu lat swojego istnienia GDM przeszła wiele przemian. Zmieniały się zarówno osoby koordynujące projekt,
redaktorki i redaktorzy Biuletynu a także sama formuła przedsięwzięcia. Ewoluowała także poruszana w ramach debat tematyka. Pierwsza, wspomniana już debata dotyczyła problematyki jakości kształcenia w polskim szkolnictwie wyższym i adresowana była przede wszystkim do licealistów i studentów.
Treść kolejnych trzech debat dotyczyła już stricte Gdyni. Dyskutowaliśmy wtedy o przyszłości przemysłu morskiego w naszym mieście, zagospodarowaniu przestrzennym oraz specyfice lokalnej tożsamości. Następne dwie debaty powróciły do
bardziej uniwersalnej problematyki, takiej jak aktywność społeczna w organizacjach pozarządowych oraz wpływ przekazu
medialnego na rzeczywistość. Gdynia wyraźnie powróciła zaś
w debatach VII i VIII kiedy rozmawialiśmy o gdyńskiej społeczności
kibiców piłkarskich oraz specyfice pracy na morzu. Swego rodzaju
wyjątkowa była IX debata, kiedy to po raz pierwszy w ramach GDM
poruszony został problem społeczny, jakim jest dostęp do narkotyków oraz narkomania. Propozycję nowego typu podejścia do projektu odnaleźć można również w X GDM, kiedy podjęty został temat
o charakterze międzynarodowym, czyli sytuacja polityczna w Syrii.
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Analizując zmieniającą się tematykę GDM dostrzec można
swoisty rozwój i dojrzewanie projektu. Pokazuje ona, że zespoły koordynujące nie bały się podejmować żadnej tematyki, zarówno tej partykularnej dotyczącej Gdyni, jak i bardziej ogólnopolskiej a nawet międzynarodowej. Osobiście
mam wielką nadzieję, że w przyszłości treść projektu będzie
się kształtowała w podobnie multidyscyplinarny sposób.
Stałym i komplementarnym wobec debaty elementem
GDM jest Biuletyn. Niewątpliwie dzięki niemu głos uczestników dyskusji nie przemija wraz z jej zakończeniem, ale
trwa na łamach czasopisma elektronicznego. Mam wielką nadzieję, że Biuletyn GDM będzie dalej wydawany
i rozwijany. Liczę też, że w przyszłości twórcy debaty sięgną też po inne elektroniczne formy jej utrwalania, czego próby już były podejmowane. Wierzę, że w ten sposób GDM będzie oddziaływała coraz silniej nie tylko na
Gdynian, ale również na mieszkańców innych regionów
naszego kraju oraz rodaków mieszkających za granicą.
Na koniec nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć
GDM stu lat i tylu edycji, ile to tylko możliwe – bo tematów na pewno nie zabraknie! W imieniu władz Fundacji PSC dziękuję także Urzędowi Miasta Gdynia,
z którego środków sfinansowane zostały wszystkie dotychczasowe
edycje
projektu.
Państwa
zapraszam
zaś do lektury wyjątkowego, jubileuszowego X Biuletynu GDM poświęconego sytuacji politycznej w Syrii.

Paweł Kusiak
Członek Rady Fundacji Pomeranian Students’ Coalition

www.gdm.fundacjapsc.pl
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Rozmowa z DR WOjciechem Szewko
ANALITYKIEM DS. STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Rozmawia mateusz PATELCZYK

UNIA EUROPEJSKA PODSYCA
KONFLIKT W SYRII
Jak

ocenia

Pan

działania

Stanów

wizję rosyjską. Rosjanie również twier-

Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie

dzą, że to Syryjczycy powinni zdecy-

w ciągu ostatniego roku, kilkunastu

dować

miesięcy?

a nie powinien to być jakiś przywódca

w wyborach kto nimi rządzi,

czy grupa polityczna, która zostanie
Postawa USA wobec Syrii zmieniła się

przywieziona spoza Syrii.

zasadniczo, ta ewolucja jest wyraźna, od chęci interwencji w 2013 roku

Ważnym tematem dla Europejczyków

i dostarczania do obozu opozycji sy-

jest dziś napływ ludności uchodźczej

ryjskiej rakiet przeciwpancernych oraz

z Bliskiego Wschodu. Czy uważa Pan,

żądania natychmiastowego obalenia

że Europa może wymyślić coś, co jest

bądź odejścia prezydenta Baszara Al-

w stanie znacząco zmniejszyć bądź

-Assada. W tej chwili na mocy porozu-

zatrzymać ten strumień imigrantów?

mień z Rosją widać, że to stanowisko
się zasadniczo zmieniło, Stany Zjed-

Nie, Europa nie jest w stanie wymyślić dziś

noczone

żadnego mechanizmu wewnętrznego

nawet

gotowe

pozostanie

są

zaakceptować

Assada

u

władzy

dotyczącego

przyjmowania

uchodź-

i oddanie losu Syrii w ręce samych

ców poza wymogiem respektowania

Syryjczyków, czyli przyjęły pierwotną

prawa unijnego i ochroną skuteczną
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ROZMOWA
granic.
w

Natomiast

szczególności

Unia

Europejska,

niektóre

państwa

Jakby

wyglądała

Pańska

prognoza

wydarzeń w Syrii na 2016 rok?

europejskie były i są zaangażowane
w podsycanie konfliktu, który generu-

Z

je tą masę uchodźców. Jednakże mu-

gi światowe, czyli Stany Zjednoczone

simy pamiętać, że największa grupa

i

imigrantów nie przyjechała tutaj ani

pryncypiów dotyczących polityki sy-

z Syrii, ani z Libanu, ani z Jordanii ale

ryjskiej.

przede wszystkim z Turcji.

kalne

jednej
Rosja

storny

te

największe

porozumiały
Z

drugiej

mocarstwa

się

jednak

w

potę-

sprawie

strony

rywalizują

lo-

między

sobą na terytorium Syrii. Mówimy tutaj
Czyli uważa Pan, że Europie tak na-

o Turcji, Arabii Saudyjskiej i Iranie. To

prawdę nie zależy na stabilizacji sy-

są państwa, które wcale nie są zainte-

tuacji?

resowane aby ta wojna się skończyła,
a w każdym razie nie są zaintereso-

Mamy

znaczne

państwa
kie,
ży

europejskie

intratne

kontrakty

robią
na

że

wiel-

sprzeda-

pomimo

konsensusu

amerykańsko-

-rosyjskiego ta wojna nie skończy się
ła do momentu, dopóki któraś siła nie

tem jak na przykład robią to Fran-

przeważy. Ktoś musi po prostu zacząć

cuzi i Włosi w Libii, oraz na sprze-

realnie

daży

broni

aktorów

na była gotowa do rozmów. Na razie

wojny

syryjskiej

Francu-

wszystkie strony czują się silne, po-

zi dla Arabii Saudyjskiej. W związku

nieważ mają wielkie zaplecze militar-

z tym, nie jest powiedziane, że wszyst-

ne, część Wolnej Armii Syryjskiej ma

kie państwa Unii Europejskiej ponoszą

Turcję, część ta bardziej islamistycz-

równomierne straty na tym konflikcie.

na ma Katar i Arabię Saudyjską, pre-

Są takie państwa, które na tym kon-

zydent Assad ma Iran i Rosję i żadna

flikcie być może zyskują.

z tych stron nie czuje się ani słabsza

stref

do

taniej

wane jej wygraniem. W związku z tym,

konflik-

ze

zakupie

to,

w ciągu sześciu miesięcy, będzie trwa-

gazu

oraz

na

ropy

i

broni

dowody

objętych

wielkich
takich

jak

wygrywać,

żeby

druga

stro-

ani pokonana i zmuszona do rozmów.

www.gdm.fundacjapsc.pl
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Wpływ sytuacji w Syrii na bezpieczeństwo międzynarodowe.

„

Nasze protesty to dowód, że Polak
mądry jest także przed szkodą. Muzułmańscy imigranci, którzy napływają na nasz kontynent, stali się już
regularną plagą. [...] Seria gwałtów, terroryzm, tworzenie enklaw,
gdzie obowiązuje szariat w połączeniu z demograficznym zagrożeniem, jakie stanowią osoby obce
kulturowo i cywilizacyjnie jest wyzwaniem na miarę naszego pokolenia.
- Robert Winnicki

„

ROZMOWA

Rozmowa z DR GRACJANEM CIMKIEM
wicedyrektorEM Instytutu Stosunków Międzynarodowych
Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW
Rozmawia oskar charuta

KONFLIKT BĘDZIE TRWAŁ
Jak według Pana realnie wygląda dziś sytu-

nymi oraz Rosją jako tym odbudowującym

acja w Syrii, szczególnie w geopolitycznym

się mocarstwem, wspieranym przez Chiń-

kontekście?

ską Republikę Ludową. Trzy razy wspólnie te
państwa zawetowały rezoulcję w ONZ, która

Położę nacisk właśnie na geopolitykę, po-

miała nałożyć sankcje, a de facto doprowa-

nieważ nie jestem strategiem ani znawcą

dzić do desuwerenizacji Syrii rządzonej przez

strategii, a więc wszystkie działania militar-

Baszara Al-Assada. I oczywiście tutaj można

ne, działania różnych grup, przesunięcia tak-

rozróżniać różne fazy tego konfliktu.

tyczne, koalicje, są po prostu poza zasięgiem

wątpliwie od pierwszej fazy, 2011 roku, Rosja

moich zainteresowań. Natomiast z punktu

wspierała Al-Assada, zresztą jako jednyna

widzenia geopolitycznego, można powie-

z czołowych państw, występowała również

dzieć, że wojna w Syrii obecnie jest konflik-

z militarną pomocą i cały czas opowiadała

tem znamionującym rywalizację o zmianę

się za zachowaniem legalnego rządu. Na-

układu międzynarodowego. Jest pierwszym

tomiast obecnie, od 2015 roku, poprzez in-

konfliktem, w którym ujawniła się sprzecz-

terwencję militarną, zwłaszcza ze strony lot-

ność antagonistyczna pomiędzy państwami

nictwa, marynarki wojennej, również zbrojnie

Zachodnimi, na czele ze Stanami Zjednoczo-

broni Syrii przed dezintegracją ze strony in-

www.gdm.fundacjapsc.pl
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Nie-
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nych państw i można powiedzieć, że przez

Wydaje się, że ten konflikt będzie trwał.

ostatnie trzy, cztery miesiące historia w Syrii

Możliwym scenariuszem może być dezin-

zdecydowanie przyśpieszyła co jest związa-

tegracja terytorialna Syrii. Coraz więcej

nie z takimi wydarzeniami jak chociażby ze-

jest również państw, które chcą wysłać

strzelenie przez Turcję Rosyjskiego samolotu,

wojska lądowe. Tutaj mamy niejasne dzia-

także przez stworzenie trzeciej już koalicji

łania, podważające suwerenność Syrii i

w walce z Państwem Islamskim. Formalnie

Iraku, ze strony Turcji. Stany Zjednoczo-

wszyscy walczą z tym samym Państwem Is-

ne mówią o pojawieniu się ich uczestnic-

lamskim ale są trzy koalicje pod wodzą USA,

twa wojskowego. Wcale nie wykluczone

Rosji i obecnie Arabii Saudyjskiej. Wszyscy

jest pojawienie się rosyjskich wojsk lą-

walczą o to samo a jednak nie o to samo

dowych

i jesteśmy w okresie bardzo napiętym, gdzie

W związku z czym, o co walczą, skoro

mamy rozgrywkę na poziomie globalnym,

wszyscy formalnie mówią o tym samym

wyraźnie USA kontra Rosja i Chiny, które re-

celu? Walczą właśnie o nową organizację

alnie wspierają Al- Assada. Są także regio-

ładu regionalnego ale w istocie konflikt

nalne mocarstwa, Iran po stronie Syrii i Rosji

ten oddaje sprzeczności, które pojawiają

i Arabia Saudyjska i Katar, po stronie Zacho-

się w układzie międzynarodowym i tutaj

du jednak coraz bardziej usamodzielniaja-

rzeczywiście z jednej strony koalicja Chi-

ce się no i Turcja, która należy do NATO ale

ny, Rosja, Iran, Syria, objawiła się nową

również zaczyna odgrywać rolę samodziel-

rolą Egiptu, który szuka swojego miejsca

ną i szuka swojego miejsca.

w opraciu głownie o Rosję. Z drugiej stro-

w

ciągu

njbliżyszch

miesięcy.

ny mamy państwa oparte o Arabię SauA co sądzi Pan o ewentualnej koalicji państw

dyjską i Katar. Następnie Izrael, który jest

BRICS?

Rosyjskie

przecież w tym rejonie obecny i również

i Chińskie a co z resztą tych państw, czy

jest dla niego bardzo istotnia kwestia jak

istnieje możliwość ich zaangażowania się

ten scenariusz się rozegra. No i oczywiście

w sytuację w Syrii?

Stany Zjednoczone, które póki co wyda-

Mamy

zaangażowanie

ją się relatywnie słabnąć. Takim znakiem
Po pierwsze, grupa BRICS nie jest grupą opar-

jakościowym zmiany ładu międzynarodo-

tą na fundamencie militarnym. Natomiast

wego, który będzie widać z „perspekty-

w 2014 roku, kiedy odbywał się szczyt BRICS

wy orła”, jest właśnie podtrzymanie sce-

w Republice Południowej Afryki to Baszar

nariusza

Al-Assad wystosował list właśnie do uczest-

w 2013 USA chciały interweniować mili-

ników szczytu w obronie własnej suweren-

tarnie oskarżając Al-Assada o atak che-

ności i legalnej władzy. Poza tym są wypo-

miczny na ludność cywilną co nie zostało

wiedzi między innymi wicepremiera Syrii,

udowodnione i w tedy i do dziś. Właśnie

który mówi, że sytuację jego państwa ura-

w tamtym czasie mocna postawa Rosji

towały właśnie kontakty z tą grupą i tutaj

powstrzymała tę interwencję. Dzisiaj wi-

rola realna była ze strony Chińskiej Republi-

dzimy różne taktyczne porozumienia Rosji

ki Ludowej.

ze Stanami Zjednoczonymi ale taktyczne

interwencji

amerykańskiej,

już

nie ozacza strategiczne. Strategicznie naW jakim kierunku według Pana może wyewolu-

dal jest walka o stworzenie nowego ładu

ować sytuacja w Syrii? Czy możemy się spodzie-

międzynarodowego, którego ten region

wać szybkiego zakończenia konfliktu czy może

jest tylko jedną z egzemplifikacji, toczą-

jednak przeciągnie się on na kolejne lata?

cej się wojny i walki.

BIULETYN X - 2015
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Wpływ sytuacji w Syrii na bezpieczeństwo międzynarodowe.

„

Przechwalacie się na całym świecie polską gościnnością, ale kiedy
próbujesz się tu sprawdzic, to niewiele jej widać. Czuję się pod tym
względem bardzo oszukany. O polskiej gościnności nasłuchałem się
jeszcze za dziecka, gdy do domu
przychodzili zaprzyjaźnieni z ojcem
polscy inżynierowie. Potem tyle
o niej mówili też polscy żołnierze,
którzy wręcz namawiali, by uciekać tutaj. Jak się na to zdecydowałem to musiałem przejść biurokratyczne piekło, by ktoś pozwolił
mi tu pracować. W Kraju, w którym
podobno brakuje siły roboczej.

- Azad Nouri,
imigrant z Iraku

„

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH

Rozmowa z MAKSYMILIANEM DURA
komandorem rezerwy Marynarki Wojennej,
dziennikarzem i ekspertem portalu defence24.pl
Rozmawia sara STolińska

polacy nie powinni się angażować
wojskowo w sprawy syrii
Panie Komandorze jak ocenia Pan obecną

po raz pierwszy pokazali, że istnieje szansa

militarną sytuację w Syrii? Czy rosyjskie za-

aby pomóc i aby doprowadzić tą sytuację

angażowanie wojskowe w sposób znaczący

do porządku. Czy to się uda, trudno powie-

zmieniło układ sił?

dzieć.

Przede wszystkim pamiętajmy, o tym że nie

Jak ocenia Pan decyzję niemieckiego rządu

wiele ludzi w Polsce potrafi określić kto tak

dotyczącą wysłania wojsk do Syrii?

naprawdę walczy w Syrii i kto naprawdę tam
działa. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa

Ta decyzja nie ma żadnego znaczenia jeżeli

to jest teraz pytanie na temat Rosji. Powiedz-

chodzi o sprawy wojskowe, to jest decyzja

my sobie uczciwie, że Rosjanie dali pierwszy

typowo polityczna. Po pierwsze żeby uspo-

sygnał, że tą sprawę w Syrii można załatwić.

koić swoje własne społeczeństwo, o tym, że

Myślę, że powinniśmy cieszyć się z tego, że

jednak coś się robi żeby zapobiec przyjaz-

Amerykanie nie Rosjanie w tej chwili docho-

du tak dużej liczby emigrantów, a z drugiej

dzą do pewnego porozumienia i być może

strony to jest też wskazanie, że Niemcy chcą

doprowadzą do takiej sytuacji, że prędzej

brać udział w tej koalicji, chcą uczestniczyć

czy później ta sytuacja się uspokoi. Do tego

w tych działaniach. Natomiast powiedzmy

czasu, takiej możliwości nie było. Rosjanie

sobie uczciwie 1200 żołnierzy i to jeszcze żołnierzy, którzy nie mieli dużego doświadczenia
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ROZMOWA
w działaniach takich jak na przykład dzia-

Powiedzmy uczciwie, nie uważam, że jest to

łania, w Iraku i Afganistanie, to nie jest zbyt

islam. Islam nie jest zagrożeniem dla global-

duża pomoc. Oni oczywiście wysłali tam fre-

nego porządku światowego. Jest coś o wie-

gatę do ochrony francuskiego lotniskowca,

le gorsze. To znaczy być może nie teraz, nie

ale ten lotniskowiec miał już siły osłony. To

w tym momencie, to są Chiny. Chiny są mo-

jest po prostu gest polityczny pokazujący, ze

carstwem, które, co tu dużo mówić, coraz bar-

Niemcy są związani z ta koalicją i próbują też

dziej zyskują na sile. To jest mocarstwo, które

coś zrobić. Natomiast tak naprawdę woli ta-

zaczyna wychodzić na oceany, to jest mocar-

kiej żeby coś załatwić, woli by wypracować

stwo, które swoją polityką chce także, może

jednolitą pozycję polityczną ze strony Europy

nie zastąpić Stany Zjednoczone, ale chce do-

na razie jeszcze nie ma.

równać Stanom Zjednoczonym i nie wiadomo
jak ta równowaga wtedy się zachowa, jak

Czy Polska według Pana powinna zaanga-

będzie istniała ta równowaga światowa. Na-

żować się w militarne działania w Syrii?

tomiast islam jest oczywiście zagrożeniem dla
Europy. Jest oczywiście zagrożeniem dla tego

Musimy powiedzieć sobie uczciwie, że je-

całego otoczenia, które nas otacza, nato-

żeli chodzi o Syrię to Polacy nie powinni się

miast to nie jest coś co zaburzy całą sytuację

angażować wojskowo, na zasadzie takiej,

na świecie. Tego ja bym tak nie powiedział.

żeby nie wysyłać tam wojska bo to nie jest
ten sposób, natomiast niewątpliwie powin-

I ostatnie już pytanie. Czy uważa Pan, że Pol-

niśmy się zaangażować w sposób polityczny

ska jest gotowa na przyjęcie emigrantów z Sy-

być może organizacyjny, być może wysy-

rii?

łając specjalistów dlatego, że to jest możliwe. Myśmy się spóźnili. Swoich specjalistów

Uważam, że psychicznie nie. Natomiast jeżeli

służb specjalnych wysłali tam już Kanadyj-

chodzi o sprawy organizacyjne niewątpliwie

czycy, wysłali tam już Niemcy, wysłali tam

tak, dlatego że Polska jest dużym państwem

już Francuzi, wysłali tam już Amerykanie no

i tutaj na pewno sobie poradzimy z przyjęciem

i oczywiście są tam też Rosjanie. Natomiast

tych tysięcy uchodźców, tylko jest kwestia

myśmy zostali z tyłu. Europa jest zagrożona

tego, że my na pewno nie wiemy co potem

tym wszystkim co się dzieje, a ponieważ my

z nimi zrobić. Oni się na pewno u nas nie za-

jesteśmy w Unii Europejskiej i NATO my tak-

symilują, dlatego, ze my jesteśmy też dziwnym

że powinniśmy coś zrobić. Oczywiście forma

społeczeństwem i społeczeństwem, które jest

tego współdziałania, forma tego uczestni-

powiedzmy sobie szczerze, jednolite. Wiec tu-

czenia to jest oczywiście kwestia dyskusji.

taj będzie bardzo trudno nam przyjąć osoby,

Natomiast nie możemy tutaj mówić tylko, że

które kształtują się może nie tylko inną religią,

jedynym sposobem na to, żebyśmy pomogli

ale także inną kulturą. To jest zupełnie inny

na przykład w Syrii jest wysłanie tam naszych

świat. Natomiast, powiedzmy sobie uczciwie,

czołgów. To jest nieprawda. Tylko ten spo-

to nie musi być tak, ze my pomożemy Europie

sób trzeba wyartykułować i trzeba to zrobić.

przyjmując uchodźców. My możemy pomóc

Po prostu wtedy pokażemy, że jesteśmy tak

im w inny sposób, na przykład organizując,

naprawdę z Unią Europejską i martwimy się

dorzucając się aby takie obozy, takie miejsca

tylko naszymi problemami, ale także proble-

gdzie Ci uchodźcy są przyjmowani organizo-

mami innych państw bo to też nas dotyczy.

wać. Natomiast Polska to nie jest chyba dobrym krajem i my chyba w tej chwili naprawdę

Co uważa Pan za największe zagrożenie dla

nie jesteśmy gotowi na to, żeby takich uchodź-

świata?

ców przyjmować w takiej ilości.
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Wpływ sytuacji w Syrii na bezpieczeństwo międzynarodowe.

„

Sojusz odpowiada na wyzwania
związane ze zmianą sytuacji bezpieczeństwa. Europa staje w obliczu
największego kryzysu migracyjnego
od końca II wojny światowej. Naszym
celem jest uczestnictwo w międzynarodowej akcji przeciwko handlowi
ludźmi i nielegalnej migracji w rejonie
Morza Egejskiego. Stała grupa nr 2
okrętów NATO przebywa obecnie w
regionie pod dowództwem Niemiec.
Zostanie jej wydany rozkaz przeprowadzenia rozpoznania, monitoringu
i nadzoru nielegalnych ruchów na
Morzu Egejskim.

Jens Stoltenberg
sekretarz generalny NATO
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Rozmowa z RADOSŁAWEM TYŚLEWICZ
Weteranem misji w iraku i afganistanie,
wykładowcą AMW
Rozmawia ALESANDRA BERTINI
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