MARKETING PRZEDWYBORCZY NA PRZYKŁADZIE KAMPANII PREZYDENCKIEJ
ALEKSANDRA KWAŚNIEWSKIEGO
PRE-ELECTION MARKETING EEXAMPLIFIED BY THE PRESIDENTIAL CAMPAIGN
OF ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI

ANITA BOBROWSKA
Akademia Marynarki Wojennej
Streszczenie
Niniejsza publikacja jest pracą o charakterze teoretyczno – analitycznym. W pracy skupiono się głównie na pojęciach marketingu
politycznego i wizerunku A. Kwaśniewskiego, oraz opisano instrumenty marketingowe jakie zastosowano w obu kampaniach.
Szczególną uwagę zwrócono na wpływ J. Kwaśniewskiej na obie kampanie prezydenckie jej męża.
Słowa kluczowe: kampania wyborcza, Aleksander Kwaśniewski, wybory 1995 i 2000, debaty telewizyjne, Jolanta Kwaśniewska
Summary
This publication is of theoretical and analytical nature. The study focuses mainly on the concepts of political marketing and the image of
Aleksander Kwasniewski, and describes the marketing tools which were used in both his campaigns. Particular attention was paid to
the impact Jolanta Kwaśniewska had on both her husband's presidential campaigns.
Key words: political campaign, Aleksander Kwasniewski, elections in 1995 and 2000, televised debates, Jolanta Kwaśniewska
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ANALIZA I PORÓWNANIE ORIENTACJI POLITYCZNYCH W EUROPIE
I NOWEJ ZELANDII NA PRZYKŁADZIE PARLAMENTÓW OBU KRAJÓW
AN ANALYSIS AND COMPARISON OF POLITICAL ORIENTATIONS IN EUROPE
AND NEW ZEALAND EXEMPLIFIED BY THE PARLIAMENTS OF THE TWO COUNTRIES

JAKUB GODZINIEC
Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku
Streszczenie
Artykuł przedstawia i analizuje wspólne elementy pomiędzy wybranymi krajami europejskim a Nową Zelandią w sferze systemu
demokracji parlamentarnej w zakresie: ordynacji wyborczej, ukształtowania politycznego parlamentu oraz partii politycznych.
Zaprezentowany jest także pogląd o przynależności Nowej Zelandii do kulturowego kręgu Europy, a w konsekwencji
zakwalifikowania tego kraju obszaru badań europejskich. World Values Survey, nurty polityczne, obowiązująca ideologia liberalna,
wyciszenie sporu pomiędzy lewicą a prawicą, nastawienie na kompromis oraz wspólne akcentowanie znaczenia społeczeństwa
obywatelskiego, jako wspólne elementy oraz przejaw procesu globalizacji.
Słowa kluczowe: demokracja, WVS, Europa, Nowa Zelandia, parlament, wybory, ideologia
Summary
The article presents and analyzes the common elements between the selected European countries and New Zealand in the sphere of the
parliamentary democracy system in the scope of the electoral system, parliament political structure, and political parties. It also
introduces the hypothesis of New Zealand as belonging to Europe's cultural background, which consequently qualifies the country to
be included in the European research area. World Values Survey, political currents, prevailing liberal ideology, settling the dispute
between left and right, focus on compromise, and a common emphasis on the importance of civil society as an expression of the
common elements, and the manifestation of the process of globalization are also present in the discussion.
Key words: democracy, WVS, Europe, New Zealand, parliament, elections, ideology
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STRATEGIA EUROPA 2020 A INFRASTRUKTURA
INTELEKTUALNO-MENTALNA WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI
EUROPE 2020. THE INTELLECTUAL AND MENTAL INFRASTRUCTURE
OF THE MODERN ORGAZNIZATION

TADEUSZ WOJEWÓDZKI
Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku
Streszczenie
Publikacja poświęcona jest infrastrukturze intelektualno–mentalnej współczesnych organizacji. Upatruje się w niej czynnik krytyczny
wdrożeń Strategii Europa 2020, na poziomie konkretnych organizacji. Zdaniem autora strategia ta zwiera implicite założony model
organizacji wdrożeniowej. W artykule zwraca się uwagę na problemową relewancję wiedzy, jako jej cechę wyróżniającą.
Upowszechnienie modelu opartego na problemowej relewancji wiedzy otwiera ścieżkę standaryzacji relacji między jednostkami
badawczo – rozwojowymi, przedsiębiorczością, administracją i organizacjami pozarządowymi – w czym autor upatruje warunki dla
innowacyjności, jako wykładni wdrożeń Strategii Europa 2020.
Summary
The publication is devoted to the intellectual and mental infrastructure of the modern organization. It is believed to be a critical factor in
the implementation of the Europe 2020 Strategy, at the level of specific organizations. According to the author, this strategy implicitly
contains a model of implementational organization. The article draws attention to the relevance of knowledge as its distinguishing
feature. The dissemination of the model based on the relevance of knowledge opens the path to the standardization of the relations
between R&D units, entrepreneurship, administration and non-governmental organizations, which the author sees as the conditions for
innovation, as the interpretation of the implementation of the Europe 2020 Strategy.
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PRAWA CZŁOWIEKA JAKO ZNACZĄCY FUNDAMENT PRAWA
MIĘDZYNARODOWEGO PUBLICZNEGO
HUMAN RIGHTS AS A LEADING FOUNDATION OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW

BOŻENA DRZEWICKA
Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku
Streszczenie
Przedmiotem rozważań jest próba przedstawienia kategorii wpływu praw człowieka na prawo międzynarodowe i politykę także.
Celem jest również analiza wzajemnego przenikania się różnorodnych wartości i idei z zakresu praw człowieka. Rozważam zasadniczo
także problem uniwersalizmu praw człowieka w zglobalizowanych stosunkach międzynarodowych . Prawa człowieka zyskały szerszą
aprobatę właściwie dopiero po II wojnie światowej i zaczęły nierozerwalnie kojarzyć się z demokracją, praworządnością i państwem
prawa. Konsekwentnie zaczęto kodyfikować procedury, powoływać instytucje sądownicze o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
Doprowadziło to do logicznego i prawnego powiązania praw człowieka z kategorią człowieka – jednostki w dwóch wymiarach;
legislacji krajowej i międzynarodowej także.
Obecnie w praktyce komunikacji międzynarodowej i na płaszczyźnie prawa międzynarodowego funkcjonuje okrzepły kod językowy
praw człowieka ale interpretacje pozostają różne. Jest to główna przyczyna relatywizmu pojęć z zakresu międzynarodowej ochrony
praw człowieka. Globalna komunikacja międzynarodowa nie wpłynęła na ujednolicenie znaczeń. Rezultatem takiej sytuacji jest brak
uniwersalnych uzgodnień i nowych traktatów z zakresu ochrony praw człowieka w skali globalnej.
Słowa kluczowe: prawo międzynarodowe publiczne; prawa człowieka; pozytywizm prawniczy; prawa podstawowe; komunikacja
międzynarodowa
Summary
The aim of this investigation is an attempt to show the influence of human rights on international law and politics as well as to analyze
the mutual co-existence of different values and ideas from the area of human rights. Moreover, in principle I take into account the
question of universalism of human rights in the globalized international relations. Human rights gained broader approval only after the
Second World War and started to be associated with democracy, law and order, and the state under the rule of law. The procedures
were codified thoroughly, and new judicial institutions of national and international scope were set up. It led to the logical and legal
binding of human rights with the human being, an individual in two dimensions: of national and international legislation.
Nowadays a well-established linguistic code functions in the practice of international communication and at the level of international
law, but the interpretations remain different. This is is the main reason for the relativism concerning the concepts of the international

2

protection of human rights. Global international communication has not contributed to the unification of meanings. Consequently, there
are no universal interpretations and new treaties in the domain of protecting human rights on a global scale.
Key words: Public international law; human rights ; legal positivism; fundamental rights; international communication; legal
positivism
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MIEJSCE I ROLA KULTURY W POLITYCE ZAGRANICZNEJ MIASTA
PLACE AND PART PLAYED BY THE CULTURE IN THE FOREIGN POLICY
OF THE TOWN ADMINISTRATION

ALICJA GRZYBIAK
Streszczenie
Międzynarodowe aspiracje Gdyni nie są i nie były dziełem przypadku. Wpłynęły na to atrakcyjność położenia (Basen Morza
Bałtyckiego), tempo rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego, związane z odzyskaniem dostępu do Morza. W ślad za tym idące
inwestycje – budowa portu i stoczni, powstawanie instytucji handlu zagranicznego. Wszystko to działo się na przestrzeni 88 lat, które
minęły od nadania jej praw miejskich. Dalsze otwarcie na Europę i świat zadeklarowały nowo wybrane po 1990r. władze Gdyni,
uznając ten kierunek działań za jeden z elementów strategii rozwoju miasta, rozpisanej na poszczególne lata i kadencje gdyńskiego
samorządu.
Obecnie Gdynia utrzymuje kontakty z 15 miastami siostrzanymi ( na podstawie wieloletnich umów), na trzech kontynentach – w
Europie, Azji i USA. Gdynia jest członkiem Związku Miast Polskich, jego przedstawiciele biorą udział w delegacji do Kongresu Władz
Lokalnych i Regionalnych Europy przy Radzie Europy, członkiem Związku Miast Bałtyckich, pracując w jego komisjach
problemowych.
Ponadto Gdynia znajduje się w gronie Rady Gmin i Regionów Europy w Paryżu, jest również członkiem Euroregionu Bałtyk. Celem
współpracy jest ułatwianie kontaktów międzyludzkich, zbliżanie lokalnych społeczności i wspieranie działań zmierzających do
nawiązywania wzajemnych relacji między regionami i władzami terytorialnymi.
Kontakty między miastami siostrzanymi realizowane są na różnych płaszczyznach – gospodarczej, turystycznej, oświatowej,
kulturalnej, sprowadzają się m.in. do wymiany mieszkańców, wizyt studyjnych pracowników instytucji kultury (muzeów, bibliotek,
teatrów) Ponadto organizowane są wystawy plastyczne, koncerty muzyczne, wizyty i rewizyty twórców.
Wspomniana ożywiona działalność Gdyni na arenie międzynarodowej doceniona została na forum europejskim, czego rezultatem są
prestiżowe nagrody i wyróżnienia przyznawane przez Radę Europy m.in.: Nagroda Europy, Złote Gwiazdy Partnerskie, Dyplom
Europejski, Honorowa Tablica Rady Europy i Honorowa Flaga Europy.
Summary
Gdynia has always had international inspirations due to its important geographical position (Baltic Sea), fast economic and population
growth after Poland gained access to Baltic Sea. This followed by important investments such as port and shipyards as well as
establishment of various international trade institutions.
All this took place within 88 years after Gdynia was recognized as a legal sub-municipality . New elected Gdynia administration after
1990 declared stronger support and engagement in opening the town towards Europe and the world as a strategic task of the
development for next years of the town administration.
Actually Gdynia maintains relations with 15 “partner towns” (based upon years agreements) on three continents – in Europe, Asia and
the USA. Gdynia is a member of the Polish Towns Union, its representatives participate in the Congress of European local authorities
of Europe Counsel as a member of Baltic Sea Union participating in its task commissions .
Furthermore Gdynia participates in the European Counsel of Towns and Regions in Paris , and is a member of Baltic European Region.
The aim of the cooperation are closer population contacts, those of local societies as well as support of activities to establish mutual
relations between regions and its authorities.
Relations between above mentioned “partner towns” are made on different levels such as economic, touristic, education, culture and
are realized among others by exchange of people, visits of specialized groups of various institutions (museum, libraries, theatres).
Different kind of presentations take place such as artistic exhibitions, musical events, both directions visits of people in charge.
Mentioned permanently growing activity of Gdynia on international level has been observed on European forum, Gdynia was favored
by numerous of prestigious prices and distinctions by Europe Counsel such as Europe Price, Golden Partner Stars, European Diploma ,
European Counsel Honorable Plate , and Europe Flag.
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TRANSPERSONAL COSMIC ABSOLUTE
PONADOSOBOWY KOSMICZNY ABSOLUT

LUDWIK KOSTRO
Ateneum – University in Gdansk
(artykuł w języku angielskim)
Summary
By October 4th, 2013 there have been discovered 992 extrasolar planets in our galaxy, many earth-like planets among them as well,
which leads many scientists to believe that life, consciousness, and intelligence are cosmic phenomena. The Catholic Church Cardinal
Nicholas of Cusa had foreseen this many years before Copernicus made his discoveries. He has also introduced to the European
philosophy the notion of the Absolute that differs from the traditional concept of God. And many, especially European scientists,
among them also A. Einstein, knowingly or intuitively refer to it. The purpose of this paper is to present this concept.
Key words: Absolute, personal Absolute, transpersonal Absolute, panontism, holism, coincidence of opposites
Streszczenie
Odkrycie do dnia 4 października 2013 roku 992 planet poza naszym układem słonecznym, w tym także sporej liczby planet ziemiopodobnych spowodowało, że wielu naukowców doszło do przekonania, iż we wszechświecie roi się od życia, świadomości
i inteligencji. Przewidywał to m.in. na wiele lat przed odkryciami Kopernika europejski filozof, teolog kardynał Kościoła katolickiego
Mikołaj z Kuzy. Wprowadził on także do europejskiej filozofii pojęcie Absolutu różniącego się od tradycyjnego pojęcia Boga. Do jego
koncepcji Absolutu nawiązuje dzisiaj, zwłaszcza w Europie, świadomie lub nieświadomie, wielu naukowców w tym także robił to
A. Einstein. Tak zrodziła się koncepcja ponadosobowego kosmicznego Absolutu. Celem artykułu jest przedstawienie tej koncepcji.
Słowa kluczowe: Absolut, Absolut osobowy, Absolut ponad osobowy, panontyzm, holizm, współbieżność przeciwieństw.
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