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(Alina WRÓBLEWSKA, Waldemar £AGODOWSKI) 

 
Partie spo³ecznego protestu w Niemczech:  

Partia Piratów i alternatywa dla Niemiec 
(Izabela BIELKA) 

 
Szko³a w procesie przemian i funkcjonowania dla rynku pracy 

(Izabella KUST) 

 

Bogate dziedzictwo kulturowe Polski, stanowi¹ce swoiste spoiwo narodu, nie 
jest traktowane z nale¿yt¹ trosk¹. Autorzy, przytaczaj¹c liczne walory dziedzictwa 
kulturowego, wskazuj¹ na jego znaczenie edukacyjne, poprzez oddzia³ywanie  
na – zw³aszcza – m³ode pokolenie Polaków. Tekst podkreœla te¿ problem 
odpowiedzialnoœci wspó³czesnych pokoleñ za troskê i wzbogacanie dziedzictwa 
kulturowego w aspekcie bezpieczeñstwa kulturowego naszej Ojczyzny. 

Alina WRÓBLEWSKA, Waldemar £AGODOWSKI 
 
 

W tym artykule autorka analizuje dwie niemieckie partie spo³ecznego protestu: 
Niemieck¹ Partiê Piratów powsta³¹ na skutek protestu o prawa autorskie  
w Internecie i utworzon¹ 6 lutego 2013 Alternatywê dla Niemiec, wzywaj¹ca  
do rozwi¹zania strefy euro. Artyku³ ten stawia pytania o mo¿liwoœæ sta³ego 
funkcjonowania partii spo³ecznego protestu na niemieckiej scenie politycznej. Autor 
wymieniona czynniki, które decyduj¹ o sukcesach partii spo³ecznego protestu  
m.in. okreœlenia siebie jako ruchu spo³ecznego, a nie partii politycznej,  
co ma odró¿niæ je od tradycyjnych partii politycznych, partie te nie s¹ partiami ani 
prawicowymi ani lewicowymi. ale socjalno-liberalnymi partiami praw obywatelskich. 
Nast¹pi³ wzrost poparcia dla partii w momencie pojawienia siê kryzysu w strefie 
euro. Ten artyku³ prezentujê g³ówne problemy w ugruntowaniu pozycji partii 
spo³ecznego protestu jak m.in. ma³y stopieñ instytucjonalizacji partii i wyczerpanie 
siê przewodniego has³a wyborczego. 

Izabela BIELKA 
 

Zmiana jest jedn¹ z nielicznych sta³ych cech wspó³czesnego œwiata. 
Dynamiczne zmiany na rynku pracy powoduj¹ problem z prognozowaniem jego 
oczekiwañ w dalszej perspektywie. Zmiana – w pracy, w rodzinie, w relacjach 
miêdzyludzkich – powoduje stres u ka¿dego cz³owieka. Oznacza bowiem 
niepewnoœæ przysz³oœci, koniecznoœæ przystosowywania siê do nowej sytuacji, 
znalezienia odpowiedzi na wiele niewiadomych. A zatem zmiana uruchamia proces 
jej adaptowania odrzucania dotychczasowego sposobu myœlenia oraz 
postêpowania i przyjmowania nowego, tworzenia nowych relacji miêdzyludzkich, 
kreowania nowego obrazu otaczaj¹cej rzeczywistoœci. W kolejnym etapie reformy 
oœwiaty wprowadzono ewaluacjê jako now¹ formê systemu sprawowania nadzoru 
pedagogicznego. Ró¿norodne podmioty wypowiadaj¹ siê w sprawie oceny 
przygotowania uczniów/absolwentów do rynku pracy oraz do dalszego kszta³cenia. 
Transparentnoœæ tego przedsiêwziêcia spowodowa³a, dostêp do publikowanych 
raportów po ka¿dej przeprowadzonej ewaluacji. Efektem upublicznienia raportów 
jest mo¿liwoœæ dokonania niektórych analiz. 

Izabella KUST 


