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Szanowni Czytelnicy, 

koncepcje związane z integracją europejską, zarówno w jej wymiarze historycznym, 
jak i współczesnym, polityczne strategie oraz dynamicznie kształtowane i współdzia-
łające z instytucjami międzynarodowymi prawo Unii Europejskiej były przedmiotem 
studiów zamieszczonych w poprzedniej edycji „Przeglądu Zachodniego” (4/2014). 
Obecny numer czasopisma jeszcze wyraźniej wskazuje na szeroki kontekst oraz od-
działywanie procesów toczących się na Starym Kontynencie. 

W zaprezentowanych tekstach odnajdujemy idee oraz wątki, które jeszcze nie-
dawno towarzyszyły polskim debatom przedakcesyjnym, a ukazane przez pryzmat 
aktualnych dylematów Unii Europejskiej oraz Europy, odsłaniają swoje niemal prag-
matyczne oblicze. Pytania o znaczenie braterstwa, zróżnicowania w procesie integra-
cji i poszukiwanie spójnego modelu polityki UE nie pierwszy raz potrzebują pilnej 
odpowiedzi. Kolejne teksty dowodzą, że mimo tych słabości, zaawansowanie pro-
cesów konsolidujących Europę stanowi impuls dla państw bliższego i dalszego są-
siedztwa, by nie tylko z uwagą śledzić przeobrażenia UE, ale uwzględniać też jej 
wpływ na własne strategie polityczne i gospodarcze oraz system prawny. Trudności 
w wypracowaniu spójnej i konsekwentnej polityki UE, siła narodowych egoizmów 
czy rozbieżności interesów nie są bowiem w stanie zaprzeczyć zmianom zachodzą-
cym w postrzeganiu Europy oraz UE z perspektywy globalnej. Skalę ewolucji naj-
wyraźniej widać na szczegółowych przykładach, zaczerpniętych z różnych dziedzin, 
czemu dali wyraz autorzy tekstów bieżącego wydania. W funkcjonowaniu instytucji 
unijnych, dyplomacji publicznej, mechanizmach wyznaczających ramy dla między-
narodowej aktywności gospodarczej oraz programów rozwojowych i partnerskich, 
a nawet w konfrontacji z wyzwaniami rewolucji internetowej, dostrzec można miarę 
przeobrażeń dokonujących się na przestrzeni ostatnich lat. Ciekawy obraz ukazuje 
jeszcze inna perspektywa - dziesięciolecie udziału Polski w strukturach UE. 

W ocenie każdej z opisywanych płaszczyzn niezbędne jest krytyczne podejście do 
realizowanych zmian, jednak propozycjom przyszłych rozwiązań winno towarzyszyć 
docenienie przebytego już dystansu. Pomocny w tym może być artykuł przypomina-
jący dzieje kontaktów dyplomatycznych z Austrią, podejmowanych w jakże odmien-
nych warunkach politycznych, gospodarczych i międzynarodowych. 

Dział kroniki dokumentuje tym razem nie tylko aktywność naukową, ale i ubiegło-
roczne obchody siedemdziesięciolecia Instytutu Zachodniego. Publikacje związane 
z towarzyszącym mu otwarciem poznańskiego Gabinetu Krzysztofa Skubiszewskie-
go zamieszczone zostaną również w nr 3 tegorocznej edycji naszego pisma. Zapra-
szam do lektury „Przeglądu Zachodniego”!
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