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Miêdzynarodowy Trybuna³ Karny – sukces czy pora¿ka?

Miêdzynarodowy

Trybuna³ Karny w Hadze (MTK) to jeden z najambitniejszych
projektów z dziedziny prawa miêdzynarodowego. Jego utworzenie w latach 2002-2003
mia³o dowieœæ dojrza³oœci cywilizacyjnej spo³ecznoœci miêdzynarodowej. Po raz pierwszy
w historii sta³y, ogólnoœwiatowy s¹d œciga pojedyncze osoby oskar¿one o najciê¿sze
zbrodnie. Traktat Rzymski (1998 r.), na mocy którego powsta³ MTK, ratyfikowa³o jak
dot¹d 116 pañstw. Funkcjonowanie Trybuna³u okaza³o siê jednak mniej efektywne ni¿
zak³adali jego twórcy. Wœród krajów, które nie uznaj¹ jurysdykcji MTK s¹ USA, Rosja,
Chiny i Izrael. Z tego powodu Trybuna³ zyska³ „³atkê” s¹du nad s³abymi. Wszystkie
wszczête przez MTK (do paŸdziernika 2011 r.) sprawy dotycz¹ Afryki, przez co wielu
ocenia go jako neokolonialne narzêdzie Zachodu wobec Czarnego L¹du. Problemem
szczególnie widocznym w sprawie ugandyjskiej Armii Bo¿ego Oporu okaza³a siê sama
filozofia sprawiedliwoœci jakiej ho³duje MTK, a która nie zawsze sprawdza siê w warunkach
pozaeuropejskich. Najwiêksz¹ bol¹czk¹ Trybuna³u jest jednak swobodny stosunek
pañstw-sygnatariuszy Traktatu Rzymskiego do jego postanowieñ. Coraz czêœciej nie
wywi¹zuj¹ siê one z wziêtych na siebie zobowi¹zañ, zw³aszcza aresztowania
poszukiwanych, co os³abia autorytet MTK.
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Jêdrzej Czerep, Research Fellow Fundacji im. Kazimierza Pu³askiego, w swoim
najnowszym artykule zastanawia siê, jak¹ przysz³oœæ ma przed sob¹ MTK. „Kolejnym
testem dla skutecznoœci Trybuna³u bêdzie Libia: za trzema przywódcami upadaj¹cego
re¿imu prokuratorzy MTK rozes³ali listy goñcze – na liœcie poszukiwanych znaleŸli siê
pu³kownik Muammar Kaddafi (zgin¹³ 20 paŸdziernika 2011 r.), jego syn Saif al-Islam i szef
wywiadu Abdullah al-Senussi. Gdyby którykolwiek z nich stan¹³ przed sêdzi¹ w Hadze,
by³by to pierwszy naprawdê wielki sukces MTK, który przyæmi³by jego dotychczasow¹
s³aboœæ”.
Zapraszamy do lektury najnowszego numeru naszego czasopisma!
Redakcja „Komentarza Miêdzynarodowego Pu³askiego”
Fundacja im. Kazimierza Pu³askiego
jest niezale¿nym think tankiem
specjalizuj¹cym siê w polityce
zagranicznej, którego misj¹ jest
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sprawiedliwoœci i demokracji.
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polskich organizacji pozarz¹dowych
posiadaj¹cych status organizacji
partnerskiej Rady Europy oraz jest
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organizacje pozarz¹dowe zajmuj¹ce
siê wspó³prac¹ z zagranic¹.
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Miêdzynarodowy Trybuna³ Karny w Hadze (MTK) to jeden z najambitniejszych projektów
z dziedziny prawa miêdzynarodowego. Jego utworzenie w latach 2002-2003 mia³o dowieœæ
dojrza³oœci cywilizacyjnej spo³ecznoœci miêdzynarodowej. Po raz pierwszy w historii sta³y,
ogólnoœwiatowy s¹d œciga pojedyncze osoby oskar¿one o najciê¿sze zbrodnie. Traktat Rzymski
(1998 r.), na mocy którego powsta³ MTK, ratyfikowa³o jak dot¹d 116 pañstw. Funkcjonowanie
Trybuna³u okaza³o siê jednak mniej efektywne ni¿ zak³adali jego twórcy. Wœród krajów, które nie
uznaj¹ jurysdykcji MTK s¹ USA, Rosja, Chiny i Izrael. Z tego powodu Trybuna³ zyska³ „³atkê” s¹du
nad s³abymi. Wszystkie wszczête przez MTK (do paŸdziernika 2011 r.) sprawy dotycz¹ Afryki, przez
co wielu ocenia go jako neokolonialne narzêdzie Zachodu wobec Czarnego L¹du. Problemem
szczególnie widocznym w sprawie ugandyjskiej Armii Bo¿ego Oporu okaza³a siê sama filozofia
sprawiedliwoœci jakiej ho³duje MTK, a która nie zawsze sprawdza siê w warunkach
pozaeuropejskich. Najwiêksz¹ bol¹czk¹ Trybuna³u jest jednak swobodny stosunek pañstwsygnatariuszy Traktatu Rzymskiego do jego postanowieñ. Coraz czêœciej nie wywi¹zuj¹ siê one
z wziêtych na siebie zobowi¹zañ, zw³aszcza aresztowania poszukiwanych, co os³abia autorytet
MTK. Kolejnym testem dla skutecznoœci Trybuna³u bêdzie Libia: za trzema przywódcami
upadaj¹cego re¿imu prokuratorzy MTK rozes³ali listy goñcze – na liœcie poszukiwanych znaleŸli siê
pu³kownik Muammar Kaddafi (zgin¹³ 20 paŸdziernika 2011 r.), jego syn Saif al-Islam i szef wywiadu
Abdullah al-Senussi. Gdyby którykolwiek z nich stan¹³ przed sêdzi¹ w Hadze, by³by to pierwszy
naprawdê wielki sukces MTK, który przyæmi³by jego dotychczasow¹ s³aboœæ.
Geneza i kompetencje MTK
O potrzebie ustanowienia globalnego s¹du karnego prawnicy dyskutowali od ponad pó³wiecza.
Impulsem do prac nad jego powo³aniem by³y procesy w Norymberdze i Tokio, w których rozliczano
niemieckie i japoñskie zbrodnie II Wojny Œwiatowej. ONZ nabra³a przekonania, ¿e podobne czyny
powinny byæ œcigane zawsze i wszêdzie. Choæ pierwsze projekty sta³ego trybuna³u by³y gotowe ju¿
na pocz¹tku lat 50., w epoce Zimnej Wojny nie by³o szans na ich realizacjê. Sprawa ruszy³a z miejsca
dopiero po upadku Muru Berliñskiego oraz g³oœnych wojnach w Rwandzie i b. Jugos³awii. W 1998 r.
w Rzymie odby³a siê konferencja, na której 130 pañstw podpisa³o traktat o utworzeniu
Miêdzynarodowego Trybuna³u Karnego. MTK, który oficjalnie powo³ano do ¿ycia 1 lipca 2002 r.,
ma za zadanie œcigaæ osoby fizyczne – sprawców 4 kategorii przestêpstw: ludobójstwa, zbrodni
przeciwko ludzkoœci, zbrodni wojennych i agresji (tê ostatni¹ najwczeœniej w 2017 r.). Nie
zdecydowano siê dodaæ do tego katalogu terroryzmu, przemytu narkotyków, u¿ycia lub groŸby
u¿ycia broni atomowej, ani atakowania dziennikarzy. Choæ Trybuna³ zasadniczo dzia³a tylko
w pañstwach, które ratyfikowa³y Traktat Rzymski, ju¿ dziœ mo¿na go nazwaæ s¹dem globalnym. Na
pocz¹tku 2011 r. jego jurysdykcji dobrowolnie podda³y siê nowe w³adze Wybrze¿a Koœci S³oniowej
(nominalnie poza MTK), gdzie mia³ miejsce krwawy konflikt powyborczy. Z kolei o wszczêcie
postêpowania w sprawie zbrodni w nieuznaj¹cych Trybuna³u Sudanie (Darfur) i Libii, wnioskowa³a
Rada Bezpieczeñstwa ONZ. Ostatnio przychylniej patrz¹ na Hagê USA, które za czasów prezydenta
George'a Busha wycofa³y podpis spod Traktatu Rzymskiego. Stany Zjednoczone uczestniczy³y, bez
prawa g³osu, w konferencji pañstw-stron w Kampali w 2010 r., a ostatnio w Radzie Bezpieczeñstwa
ONZ popar³y oskar¿enie Kaddafiego. Wszystko to œwiadczy o rosn¹cej sile moralnej MTK
i poszerzaniu siê jego pola dzia³ania.
S¹d nad Afryk¹?
MTK zajmuje siê wydarzeniami, które mia³y miejsce po 1 lipca 2002 r. Spoœród ponad 100
zg³oszonych spraw, jak dot¹d (stan na wrzesieñ 2011 r.) otwarto dochodzenie w 7 przypadkach.
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Wszystkie dotycz¹ kontynentu afrykañskiego. Tylko w przypadku spraw z Demokratycznej
Republiki Konga, Kenii i Republiki Œrodkowoafrykañskiej uda³o siê doprowadziæ wiêkszoœæ
oskar¿onych do Hagi. Ich procesy tocz¹ siê na ró¿nych etapach. W pozosta³ych sprawach Trybuna³
napotka³ nieoczekiwane problemy. Najwiêcej kontrowersji wzbudzi³y niedosz³e procesy Josepha
Kony'ego z Ugandy i Omara al-Baszira z Sudanu, którym warto poœwiêciæ wiêcej uwagi. Pope³nione
wówczas b³êdy wp³ywaj¹ na sprawê przywódców re¿imu M. Kaddafiego.
Sprawa J. Kony'ego
Œledztwo przeciwko liderom Armii Bo¿ego Oporu (LRA) by³o pierwsz¹ spraw¹, któr¹ zaj¹³ siê nowo
utworzony MTK, zdawa³oby siê – wrêcz do niej stworzony. Pseudoreligijna, fanatyczna partyzantka
od lat sia³a terror, mordowa³a i porywa³a do swych szeregów dzieci z Ugandy, Po³udniowego Sudanu
i Demokratycznej Republiki Konga. Na skutek jej dzia³añ ¿ycie straci³o ok. 100 tys. ludzi. O pomoc
do Hagi zwróci³ siê rz¹d Ugandy, który nie by³ w stanie samodzielnie os¹dziæ ci¹gle aktywnych
zbrodniarzy (to wymóg formalny: MTK wkracza do akcji dopiero, gdy zawiod¹ krajowe systemy
wymiaru sprawiedliwoœci). Wydane w 2005 r. listy goñcze zobowi¹zywa³y pañstwa regionu do
przekazania lidera LRA, samozwañczego proroka Josepha Kony'ego i jego 4 wspó³pracowników
przed oblicze s¹du w Hadze. W œlad za MTK wezwanie do aresztowania wyda³ w czerwcu 2006 r.
Interpol. W tym samym jednak czasie – od lipca 2006 r. – autonomiczny rz¹d Po³udniowego Sudanu
rozpocz¹³ negocjacje pokojowe z partyzantami LRA. Ich celem by³o zakoñczenie walk, rozbrojenie
i powrót bojowników do spo³eczeñstwa. Na listopad 2008 r. zaplanowano ceremoniê podpisania
ostatecznych porozumieñ pokojowych w Ri-Kwangba na granicy Demokratycznej Republiki
Konga i autonomicznego Po³udniowego Sudanu. Podkomendni Kony'ego wyra¿ali wolê
zakoñczenia powstania – kolejni szeregowi partyzanci sk³adali broñ. Oczekiwana przez dziesi¹tki
dyplomatów i miliony mieszkañców regionu uroczystoœæ nie dosz³a do skutku – Joseph Kony nie
wyszed³ z buszu z powodu obaw o aresztowanie i odstawienie do Hagi. Postawi³ jeden warunek:
zakoñczy walkê, jeœli MTK wycofa oskar¿enie. Trybuna³ nie móg³ tego uczyniæ – zaprzeczy³by samej
racji swojego istnienia i narazi³by siê na œmiesznoœæ. Szansa na pokój zosta³a zaprzepaszczona,
a partyzanci LRA do dziœ atakuj¹ cywilów w regionie.
Sprawa LRA postawi³a na porz¹dku dziennym pytanie, co jest wa¿niejsze – pokój czy
sprawiedliwoœæ? Wreszcie – czy ten sam model sprawiedliwoœci sprawdza siê w odmiennych
kulturowo czêœciach œwiata? MTK ho³duje europejskiemu wzorcowi sprawiedliwoœci retrybutywnej
– temu, kto wyrz¹dzi³ szkodê, nale¿y w imieniu ofiar wyrz¹dziæ szkodê adekwatn¹. To etyczne
za³o¿enie, ¿e zak³ócona równowaga spo³eczna powraca, gdy przestêpcê spotyka kara.
W tradycyjnych systemach afrykañskich dominuje model sprawiedliwoœci naprawczej – konflikt
koñczy siê, gdy przestêpca, który zak³óci³ ¿ycie spo³ecznoœci, spotka siê ze swoimi ofiarami,
zadoœæuczyni im (np. materialnie), uzyska przebaczenie, a ostatecznie powróci na ³ono zbiorowoœci.
W tym schemacie nacisk po³o¿ony jest na dobro ofiar i harmoniê ca³ej spo³ecznoœci, a nie, jak
w systemach retrybutywnych, na abstrakcyjne „poczucie sprawiedliwoœci”. Sprawiedliwoœæ
naprawcza sprawdza³a siê jako narzêdzie przywracania pokoju w RPA (komisje prawdy i pojednania),
czy Rwandzie (s¹dy gacaca). Wzorowana na po³udniowoafrykañskiej komisja powsta³a niedawno na
Wybrze¿u Koœci S³oniowej – jej dzia³alnoœæ mo¿e stan¹æ w konflikcie z rozpoczêt¹ w paŸdzierniku
2011 r. spraw¹ przed Trybuna³em. Listy goñcze MTK, wydane w celu zakoñczenia i rozliczenia
zbrodniczych dzia³añ partyzantki LRA, finalnie przed³u¿y³y jej ¿ywot i zablokowa³y szanse na
pokój.
Konflikt w Libii o¿ywi³ g³osy, które widz¹ w MTK przeszkodê na drodze do pokoju.
Pogl¹d taki wyg³osi³ np. George Friedman analizuj¹c, dlaczego do upadku Trypolisu
dosz³o dopiero w 6 miesiêcy od rozpoczêcia NATO-wskiej operacji zbrojnej (tekst Libya:
A Premature Victory Celebration, „Stratfor” 30.08.2011 r.). Amerykañski politolog
argumentowa³, ¿e to w³aœnie widmo procesu w Hadze – realne od 3 marca 2011 r. –
odebra³o M. Kaddafiemu i jego ludziom motywacjê do poddania siê.
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Wg G. Friedmana, „miêdzynarodowe s¹dy, eliminuj¹c opcje zakoñczenia konfliktów przez
negocjacje, zachowuj¹ racje moralne, ale przed³u¿aj¹ wojny”. Pyta³, co jest wa¿niejsze –
„ul¿yæ cierpi¹cym, czy ukaraæ winnego”. Odpowiedzia³ wprost, ¿e mo¿na by³o osi¹gn¹æ
cele akcji w Libii (ochroniæ zagro¿on¹ ludnoœæ Benghazi i odsun¹æ M. Kaddafiego) szybciej
i kosztem mniejszych ofiar „oferuj¹c dyktatorowi rozmowy o odejœciu, z gwarancjami, ¿e
nie trafi przed s¹d w Hadze”.
Sprawa O. Baszira
Prezydent Sudanu Omar al-Baszir by³ pierwsz¹ urzêduj¹c¹ g³ow¹ pañstwa, za któr¹ 4 marca 2009 r.
MTK rozes³a³ listy goñcze. Ci¹¿y³y na nim zarzuty pope³nienia zbrodni przeciwko ludzkoœci
i zbrodni wojennych w Darfurze, gdzie od 2003 r. zginê³o ok. 300 tys. ludzi. Od chwili wydania nakazu
aresztowania, ka¿da podró¿ zagraniczna prezydenta mog³a siê skoñczyæ kompromituj¹cym
zatrzymaniem na lotnisku i odes³aniem prosto do Holandii. Postawienie przed s¹dem urzêduj¹cej
g³owy pañstwa by³oby sygna³em dla wszystkich dyktatorów, ¿e ich w³adza nad w³asnymi
obywatelami ma swoje granice. Sprawy jednak szybko przyjê³y niespodziewany obrót: list goñczy
potêpi³a Unia Afrykañska, która ustami ówczesnego przewodnicz¹cego, Muammara Kaddafiego,
wezwa³a swoich cz³onków, by zignorowa³y MTK. Uczestnicy szczytu Ligi Arabskiej w katarskiej
Dausze (koniec marca 2009 r.) ocenili, ¿e pokój w Darfurze da siê osi¹gn¹æ jedynie przez dialog
wszystkich stron konfliktu. Kolejny g³os wsparcia pop³yn¹³ ze strony Organizacji Konferencji
Islamskiej (57 pañstw), która uzna³a oskar¿enie O. Baszira za nielegalne. Kropkê nad „i” postawi³a
wizyta O. Baszira w granicz¹cym z Sudanem Czadzie (lipiec 2009 r.), pierwszym na liœcie jego
podró¿y kraju, który wspó³tworzy³ MTK. Tu nie by³o prawnych w¹tpliwoœci: poszukiwanego
nale¿a³o aresztowaæ. Sta³o siê jednak inaczej – prezydent Idriss Deby wrêczy³ Sudañczykowi na
lotnisku symboliczne klucze do N'djameny, czadyjskiej stolicy. Czad, który do niedawna by³
z Sudanem w stanie wojny, kalkulowa³ – czy wype³niæ obowi¹zek wobec MTK, ale ryzykowaæ
otwarty konflikt zbrojny z s¹siadem, czy od³o¿yæ miêdzynarodow¹ sprawiedliwoœæ na bok
i pielêgnowaæ dopiero co osi¹gniêty spokój na swojej wschodniej granicy. Wybra³ to drugie, co mia³o
fatalne skutki dla autorytetu Trybuna³u. Po wizycie w Czadzie, pañstwa cz³onkowskie MTK
przesta³y obawiaæ siê goszczenia poszukiwanych przez Hagê. Dosz³o nawet do tego, ¿e prezydent
Ugandy Y. Museveni zaprosi³ Baszira na szczyt Unii Afrykañskiej do Kampali (listopad 2009 r.),
w której kilka miesiêcy póŸniej mia³a siê odbyæ uroczysta konferencja przegl¹dowa MTK. Tylko ostry
protest organizacji pozarz¹dowych, po którym wycofano zaproszenie, zapobieg³ ostatecznemu
blama¿owi. W œlady Czadu posz³y za to kolejne kraje, m.in. D¿ibuti, Kenia, a ostatnio (w lipcu 2011 r.)
Po³udniowy Sudan, który przyj¹³ O. Baszira na ceremonii formalnego og³oszenia niepodleg³oœci.
Uczyni³ to wbrew wczeœniejszym zapowiedziom, ¿e uzna jurysdykcjê MTK. D¿uba, podobnie jak
wczeœniej N'djamena, oceni³a, ¿e najwa¿niejsze s¹ dobre relacje z niedawnym wrogiem. W sierpniu
2011 r. gotowoœæ do udzielenia azylu M. Kaddafiemu wyrazi³a Burkina Faso, cz³onek MTK,
formalnie zobowi¹zany do jego zatrzymania. Nie dosz³oby do tego, gdyby nie bezkarnoœæ pañstw,
które wczeœniej goœci³y O. Baszira.
Sprawa O. Baszira okaza³a siê niefortunna z kilku powodów. Reakcjê krajów arabskich
i muzu³mañskich, spoœród których wiele by³o stronami Traktatu Rzymskiego, nale¿y t³umaczyæ
fatalnym momentem wystawienia listu goñczego. Zaledwie kilka tygodni wczeœniej (grudzieñ 2008 r.
– styczeñ 2009 r.) inwazja izraelska na Strefê Gazy kosztowa³a ¿ycie ponad 1400 Palestyñczyków,
w wiêkszoœci cywilów. Kraje sympatyzuj¹ce ze spraw¹ palestyñsk¹ czu³y g³êbok¹ frustracjê, ¿e ONZ
i MTK nie s¹ w stanie os¹dziæ, czy choæby potêpiæ izraelskich wojskowych. W ich oczach Zachód,
ostro traktuj¹c O. Baszira – lidera partii islamistycznej – zastosowa³ podwójne standardy.
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Rekomendacje
1. Trybuna³, aby zdyscyplinowaæ swoich cz³onków i sprawnie dzia³aæ, musi braæ pod uwagê
polityczne okolicznoœci prowadzonych przez siebie spraw. Aby zachowaæ si³ê moraln¹,
MTK musi analizowaæ, czy dany nakaz aresztowania pomaga, czy przeszkadza sprawie
pokoju.
2. Unia Europejska powinna wzorem ONZ i Interpolu, ustanowiæ w³asne mechanizmy
u³atwiaj¹ce œciganie poszukiwanych przez MTK zbrodniarzy.
3. Dla dobra Trybuna³u USA nie powinny go jednoczeœnie bojkotowaæ i wspieraæ –
podsyca to zarzuty o wybiórczoœæ i podwójne standardy.
4. MTK potrzebuje sukcesu medialnego, aby zaprzeczyæ oskar¿eniom o w³asn¹ s³aboœæ.
Rozwi¹zaniem bêdzie doprowadzenie pod s¹d osoby silnej i wp³ywowej. Aby to osi¹gn¹æ,
powinien z ca³¹ energi¹ wykorzystaæ sprzyjaj¹c¹ koniunkturê dla aresztowania
przywódców re¿imu M.. Kaddafiego.
5. Wspó³praca z Trybuna³em by³aby korzystna dla nowych w³adz libijskich, które po
œmierci M. Kaddafiego musz¹ odzyskaæ wiarygodnoœæ w przestrzeganiu przyjêtych
w cywilizowanym œwiecie norm sprawiedliwoœci.
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Fundacja im. Kazimierza Pu³askiego
jest niezaleýnym think tankiem specjalizujàcym siæ w polityce zagranicznej. Fundacja
dostarcza strategiczne analizy i rozwiàzania dla decydentów rzàdowych, sektora
prywatnego i spoùeczeñstwa obywatelskiego, które dajà wglàd w przyszùoúã i przewidujà
nadchodzàce zmiany.
Fundacja w swoich badaniach i analizach koncentruje siæ gùównie na dwóch wektorach:
transatlantyckim w wymiarze politycznym i bezpieczeñstwa oraz Rosji i obszarze
postsowieckim. Ponadto obszarem analiz sà Azja, Afryka, Bliski Wschód oraz kraje
Europy.
Fundacja mog³a powstaæ dziêki przemianom politycznym, które nast¹pi³y w Polsce po
1989 r. Idea³y genera³a Kazimierza Pu³askiego (wolnoœæ, sprawiedliwoœæ i demokracja)
stanowi¹ inspiracjê dla wszelkich inicjatyw podejmowanych przez Fundacjê. Dzia³ania
Fundacji obejmuj¹ m.in.: prowadzenie badañ naukowych, opracowywanie publikacji
i analiz, przygotowywanie seminariów oraz konferencji, edukowanie i wspieranie liderów
(www.instytutprzywodztwa.pl).
Fundacja by³a organizatorem Warszawskiego Regionalnego Kongresu Organizacji
Pozarz¹dowych (www.warsawcongress.pl). Obecnie jest wspó³organizatorem Akademii
M³odych Dyplomatów (www.diplomats.pl) oraz wydawc¹ Platformy Komunikacyjnej dla
Organizacji Pozarz¹dowych (www.non-gov.org).
Fundacja przyznaje Nagrodê im. Kazimierza Pu³askiego „Rycerz Wolnoœci” dla wybitnych
postaci zas³u¿onych w promowaniu demokracji. Nagrodê dotychczas otrzymali profesor
W³adys³aw Bartoszewski, profesor Norman Davies, Alaksandar Milinkiewicz, lider
demokratycznej opozycji na Bia³orusi, prezydenci Lech Wa³êsa, Aleksander
Kwaœniewski, Valdas Adamkus oraz wysoki przedstawiciel ds. wspólnej polityki
zagranicznej i bezpieczeñstwa Javier Solana.
Fundacja Pu³askiego jest jedn¹ z dwóch polskich organizacji pozarz¹dowych
posiadaj¹cych status organizacji partnerskiej Rady Europy. Wiêcej o Fundacji na
www.pulaski.pl.

Komentarz Miêdzynarodowy Pu³askiego
to pog³êbione analizy istotnych dla Polski zagadnieñ z zakresu polityki miêdzynarodowej,
gospodarki œwiatowej oraz bie¿¹cych wydarzeñ w polskiej polityce. Dokument
publikowany jest w dwóch wersjach jêzykowych, polskiej i angielskiej. Osoby chc¹ce
publikowaæ swoje oryginalne prace w Komentarzu proszone s¹ o kontakt z redakcj¹ KMP
(office@pulaski.pl). ¯eby regularnie otrzymywaæ kolejne numery KMP nale¿y podaæ swój
e-mail na stronie www.pulaski.pl.
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