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Stanis aw Lisiecki
Granice i pogranicza

owo granica ma wiele znacze . Najcz ciej mówimy o granicach jakiego  pa stwa. Mówimy
te  o granicach kultur, granicach wzrostu, granicach moralnych, o granicach dobrego smaku etc.
Wraz z poszerzaniem zakresu poj cia granicy nowej wagi, ale i nowego znaczenia nabiera problem
pogranicza. Tutaj równie  dominuje spojrzenie terytorialne, chocia  wiele typologii (J.
Nikitorowicz, G. Babi ski) obejmuje równie  pogranicza symboliczne. Szczególn  cech  tych
pograniczy, o których cz sto mówi si  te , e s  "nowe" jest transgraniczno  i transkulturowo ,
dzi ki której kultury trac  swój wyspowy charakter.

Józef Witold Komorowski
rodowisko a bariery ekologiczne rozwoju spo eczno-gospodarczego

We wspó czesnym wiecie wobec wzrostu liczby ludno ci i zwi zanej z tym presji na zwi kszanie
eksploatacji dóbr rodowiskowych problem narastania i pojawiania si  barier ekologicznych w
gospodarce jest coraz bardziej pal cy. W artykule omówiono niektóre aspekty spo eczno-
gospodarcze i etyczne zagro e  antropogennych prowadz cych do powstawania barier
ekologicznych. Odniesiono si  m.in. do niektórych koncepcji spo eczno-ekonomicznych
korzystania ze rodowiska oraz podkre lono z o ony i cz sto trudno uchwytny proces
powstawania tych barier. Przedstawiony zosta  hipotetyczny przebieg procesu tworzenia si
bariery ekologicznej w czasie. W artykule zwrócona zosta a ponadto uwaga na wielo  rodzajów
barier oraz na ich zró nicowane oddzia ywanie i konsekwencje. Aspekt obni aj cej si  w
ostatniej dekadzie energoch onno ci gospodarki polskiej g ównych ga zi przemys u podano jako
jedn  z bardzo umiarkowanych optymistycznych, jednak e nie prostych i jednoznacznych,
mo liwo ci i dróg agodzenia barier i ogranicze  wynikaj cych z eksploatacji rodowiska Polski.

awoj Maciejewski
Granice eksperymentu medycznego

W celu przedstawienia granic eksperymentu medycznego ukazano drog  jak  przeby a medycyna
d c do osi gni cia dzisiejszego stanu wiedzy i mo liwo ci terapeutycznych. Droga poszukiwa
prowadzi a od g bokiej staro ytno ci przez d ugie lata obserwacji, a nade wszystko prowadzone
do wiadczenia, poszerzaj ce wiedz  i przynosz ce efekty lecznicze, ale tak e cz sto ból,
pogorszenie choroby, a nawet mier . Ukazano walk  z chorobami zaka nymi jak d uma,
cholera, ospa prawdziwa, podejmowane próby szczepie  ochronnych, które w przysz o ci mia y
uratowa ycie milionów ludzi. Wskazano na czyniony post p w poznawaniu cia a ludzkiego,
mimo sprzeciwu niektórych rodowisk i cz ste pot pienie badaczy. Odkrycie bakterii i wirusów
stanowi o prawdziwy prze om w walce z epidemiami. Omówiono nieustanne poszukiwania w celu
znalezienia szybkich metod diagnostyki, poprawnego leczenia i rehabilitacji. Ukazano tak e z e
strony odkry , z jednej strony zbawienna bomba kobaltowa, z drugiej bomba atomowa.



Eksperyment to podstawa post pu w medycynie, ale tak e ha b  korporacji lekarskiej przynios y
eksperymenty medyczne hitlerowskich lekarzy, czy radzieckich psychiatrów. Poruszono
zagadnienia transfuzjologii i transplantacji narz dów. Szeroko omówiono kwestie genetyki,
in ynierii genetycznej czy klonowania. Zwrócono uwag  na prawa pacjenta i osoby poddawane
do wiadczeniom. Przedstawiono dyskusj wiata naukowego i rodowisk wyznaniowych w
kwestii granic eksperymentu. Na zako czenie ukazano kwestie prawne zagadnienia
eksperymentu, poruszone przez lekarza s dowego i prawnika. Wniosek ko cowy wynikaj cy z
ca o ci opracowania wskazuje, e nie istnieje jednolita odpowied  na pytanie o granice
eksperymentu medycznego i ka dy sam musi udzieli  sobie odpowiedzi w tej kwestii, gdy  zale y
to od bardzo wielu poruszonych aspektów.

Wanda Pilch
Kresy moralno ci w instytucji pa stwowej

Granica mi dzy tym, co ludzkie - niezbywalnymi i przyrodzonymi prawami i potrzebami
cz owieka - i tym, co publiczne - instytucjonalizacj ycia cz owieka w pa stwie si ga podstaw
aksjologicznych i normatywnych urz dzenia porz dku prawnego instytucji pa stwowej. Granic
t  stwarzaj  niemal "zaporowe" akty normatywne instytucji pa stwowych, b d ce cz sto
pozbawione publicznej transparencji, a w sytuacjach skrajnych nawet sprzeczne z tym, o co
starania czyni  kraje demokratyczne (jasno , dost pno  i jawno  zasad i regu , norm i
warto ci zarz dzania pa stwem). Warto  demokracji le y w jej aktach normatywnych, tzw.
metaregu ach, w uniwersalnych zasadach, od których pocz tek bior  wszystkie pozosta e akty
praworz dno ci pa stwowej. Zwi zek moralno ci i instytucji pa stwowej - w historii przerywany
i niedoceniany - faktycznie istnieje. Pytanie brzmi: czy zale no  i zwi zek mi dzy moralno ci  i
pa stwem jest odzwierciedlony i obecny w procesie tworzenia demokratycznych, pa stwowych
aktów prawnych oraz instytucji administracji pa stwowej?

Marzena Szmyt
Ze studiów nad pograniczem kulturowym Europy Zachodniej i Wschodniej w dobie wczesnoagrarnej (na
przyk adzie III tys. przed Chr.)

Artyku  po wi cony jest omówieniu sytuacji kulturowej na szeroko rozumianym pograniczu
Europy Zachodniej i Wschodniej, rozci gaj cym si  w mi dzyrzeczu Wis y i Dniepru. Wybrany w
tym celu okres III tys. p.n.e. charakteryzuje si , w wietle aktualnej wiedzy, ró norodno ci  form
kontaktów kulturowych wi cych spo eczno ci zachodnio- i wschodnioeuropejskiego kr gu
kulturowego. Efektem zachodz cych w tym czasie przeobra e  spo eczno-kulturowych jest
ukszta towanie si  u schy ku III tys. p.n.e. nowego krajobrazu kulturowego pogranicza.

Roman Matykowski
Trwa o  i zmienno  granic w Europie

Traktowanie granic politycznych w Europie jako uk adów liniowych trwa o od XVII w., ale
upowszechni o si  dopiero w XIX w. Równie  na gruncie geografii trwa  spór o liniowy charakter
granic nie tylko politycznych, ale regionalnych (dotycz cych np. powi za  spo eczno-
gospodarczych czy zjawisk kulturowych). St d pojawi  si  problem delimitacji granic w terenie
(np. politycznych), jak i na mapie. W niniejszym opracowaniu dokonano analizy geograficznych
uj  problematyki granic oraz opisano niektóre mechanizmy wp ywaj ce na sta o  i zmienno
granic politycznych w Europie. Na koniec zwrócono uwag  na zagadnienie dost pu pa stw do
wybrze y morskich, jak kwesti  zwarto ci terytorialnej pa stw.



Robert Skobelski
"Granica pokoju" PRL - NRD w latach 1949-1971

Kwestia granicy i wspó pracy na pograniczu w latach 1949-1971 stanowi y wa ny element relacji
mi dzy Polsk  a NRD. Odra i Nysa u ycka by y powodem nieoficjalnych kontrowersji na linii
Warszawa - Berlin Wschodni, kamuflowanych deklarowan  oficjalnie przyja ni  i wspólnot
ideologiczn . Charakter granicy zachodniej determinowa  polsko-enerdowskie relacje na
pograniczu, które w znacznej mierze zosta y osadzone na pod o u ideologiczno-politycznym.
Wspó praca na pograniczu opiera a si  przede wszystkim na formalno-propagandowych
kontaktach partii i instytucji pa stwowych. W konsekwencji nie mog o doj  w omawianym
czasie do rozwini cia procesów integracji spo ecze stw po obu stronach Odry i Nysy u yckiej,
za  stosunki gospodarcze mia y ograniczony zasi g.

Natalia Jackowska
Spór graniczny PRL - NRD w Zatoce Pomorskiej

Geneza sporu mi dzy PRL a NRD dotycz cego delimitacji wód terytorialnych w Zatoce
Pomorskiej tkwi w ustaleniach Konferencji poczdamskiej, nie cis o ciach pó niejszych umów
oraz jednostronnych decyzjach obu pa stw. W latach 1985-1989 dosz o do nasilenia konfliktu na
skal  precedensow  w relacjach sojuszniczych Uk adu Warszawskiego. Zachodzi a realna gro ba
pozbawienia portów w Szczecinie i winouj ciu swobodnego dost pu do Morza Ba tyckiego.
Uj cie konfliktu w Zatoce Pomorskiej na szerszym tle politycznych relacji polsko-
wschodnioniemieckich w latach osiemdziesi tych, uwzgl dnienie cech systemowych bloku
pa stw socjalistycznych oraz kontaktów pomi dzy dwoma pa stwami niemieckimi pozwala
stawia  hipotezy dotycz ce przyczyn zaognienia sporu oraz jego niespodziewanego, gwa townego
zako czenia. Postawa w adz pa stwowych i partyjnych w NRD oraz Polsce obna a s abo
ideologii oraz instytucji pa stwowych u schy ku epoki i brak wyczucia zbli aj cego si  jej ko ca.
Dla budowanej latami ideologii samodzielnego bytu pa stwowego Wschodnich Niemiec zgubny
okaza  si  brak reakcji na impulsy zmian p yn ce z zewn trz.

Marcin Tujdowski
Zanikanie starych granic a powstawanie nowych. Pogranicze jako sytuacja wykluczenia

W tek cie autor zwraca uwag  na pewne poboczne procesy zwi zane z "otwieraniem" granic,
ównie w ramach procesu integracji europejskiej. Otwarcie granic spotka o si  tak e z krytyk ,

poniewa  w kilku sytuacjach spowodowa o paradoksalnie wykluczenie. Autor wyró ni  trzy
aspekty takiego wykluczania. Po pierwsze, zauwa ono prawid owo , e im mniejsze obostrzenia
graniczne wewn trz danego obszaru (tu: Unia Europejska), tym ci szy re im graniczny na jego
(obszaru) obrze ach. Podzia  na centrum i peryferia w pewnym momencie sta  si  przyczynkiem
do warto ciowania krajów i spo ecze stw poprzez tworzenie elitarnego klubu cz onków (Unia
Europejska) i aspiruj cej reszty. Drugim aspektem s  ruchy ludno ci, czyli migracje, ale tak e
ma y ruch przygraniczny czy ruch mniejszo ci narodowych. Uszczelnianie granic spowodowa o e
wspomniane kategorie ludno ci maj  problemy z dostaniem si  na teren Unii Europejskiej, ze
szczególnie powa nymi utrudnieniami musz  si  liczy  imigranci spoza Europy, napotykaj cy na
system fizycznych barier i zapór. Trzeci aspekt to wyra nie rysuj ce si  przy wyznaczaniu nowych
granic Europy kryterium cywilizacyjne. Niezale nie od deklaracji o promowaniu
wielokulturowo ci, limes Europy zosta  mniej lub bardziej wiadomie wyznaczony na linii
granicznej chrze cija skiej Europy. Dyskusja na temat przyj cia Turcji by a swoistym papierkiem
lakmusowym w sporze o to samo c europejsk  budowan  na bazie przynale no ci cywilizacyjnej.



Zdaniem autora owe aspekty wykluczania poprzez granice i pogranicza (które nie okaza y si  tak
otwarte jak wcze niej deklarowano) nie by y wystarczaj co reprezentowane w dyskusji na temat
skutków integracji europejskiej.

Marta Götz
Znaczenie granic dla przep ywu kapita u

Artyku  jest prób  nakre lenia zmieniaj cej si  roli granic w mi dzynarodowych przep ywach
kapita u w postaci bezpo rednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Granice w dotychczasowym
konwencjonalnym rozumieniu jako czynnika utrudniaj cego swobodn  migracj  inwestycji
(zaburzenie optymalnej alokacji), ale jednocze nie nadaj cego sens istnieniu wielu przep ywów
kapita owych (motyw wykorzystanie szeroko rozumianych ró nic) wydaj  si  traci  na znaczeniu.
Ro nie natomiast rola granic nieformalnych, "mi kkich" i niepisanych, które uniemo liwiaj
pe ne czerpanie korzy ci. Mog  by  one szczególnie dotkliwie odczuwalne w przypadku
poszukuj cych wiedzy inwestycji dokonywanych w klastrach. W ska specjalizacja i towarzysz cy
jej hermetyczny charakter wielu gron stanowi istotn  barier  dla dzia alno ci zagranicznych
podmiotów. Barier , któr  w przeciwie stwie do granic pa stwowych nie s  w stanie usun
odgórne administracyjne decyzje

Janina J drzejczak-Gas
Pomoc finansowa Unii Europejskiej dla sektora ma ych i rednich przedsi biorstw

Ma e i rednie przedsi biorstwa (M P) pe ni  wa n  rol  w rozwoju spo eczno-gospodarczym
Europy. Dlatego te  Unia Europejska prowadzi aktywn  polityk  wspierania ich rozwoju. W
latach 2007-2013 M P b d  mog y korzysta  z wielu Programów Wspólnotowych, Funduszy
Strukturalnych oraz Inicjatyw Wspólnotowych, które przyczyni  si  do usuwania barier ich
rozwoju oraz wp yn  na wzrost ich konkurencyjno ci i innowacyjno ci. Ponadto instrumenty te
b d  pe ni y wa n  rol  w przekraczaniu granic wspó czesnej wiedzy, granic rozwoju spo eczno-
gospodarczego, granic wspó pracy itp.

Ewa Szymanik
Zamo no  i ubóstwo a podzia  Cypru - niwelowanie ró nic

Artyku  przedstawia sytuacj  gospodarcz  ludno ci w obu cz ciach podzielonego Cypru i jego
problemy polityczne, szczególnie te, które powsta y po inwazji tureckiej w 1974 r. Opisane
zosta y te  stosunki nawi zane mi dzy obydwiema cz ciami po roku 2003. Ko cowa cz
artyku u zawiera analiz  obecnej sytuacji oraz przestawia szanse i przeszkody na drodze do
ekonomicznego zjednoczenia obu cz ci w jedno pa stwo.


