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Jolanta Miluska
Spo eczno-kulturowe podstawy procesu kszta towania to samo ci we wspó czesnym wiecie

Proces okre lenia w asnej to samo ci ma specyficzny kontekst historyczny. Odbywa si  w
szczególnych warunkach spo ecznych i kulturowych, które ró nicuj  jego przebieg, atrybuty
to samo ci, jak równie  decyduj  o rodzaju problemów z jej wykreowaniem lub przyj ciem.
Dokonuj ce si  wspó cze nie procesy modernizacji, globalizacji, jak te  zmiany ustrojowe w
ró nych regionach wiata (m.in. w Europie rodkowo-Wschodniej, w tym w Polsce) pozwalaj
sformu owa  problem wp ywu spo ecze stwa, a zw aszcza jego kultury, specyficznych warto ci,
norm i wzorców zachowa  na m odzie  i sposób, w jaki rozwi zuje ona swoje fundamentalne
zadanie rozwojowe, jakim jest okre lenie w asnej to samo ci.

Marian Golka
Manipulacja a demokratyzacja w spo ecze stwie informacyjnym

Wspó czesne spo ecze stwo informacyjne tworzone jest przez stare media (pras , radio i
telewizj ) oraz nowe (zwi zane z cyfrowym tworzeniem, przysy aniem i odbieraniem informacji).
Szczególnie media tradycyjne nie s  wolne od manipulacji - czyli celowego d enia do zmiany
postaw odbiorców przy ich wy czonym krytycyzmie. Internet utrudnia manipulacj , jednak nie
oznacza to, e dobrze wp ywa on na procesy demokratyzacyjne. Jego wp yw jest do  ograniczony
w tym wzgl dzie albo przyczynia si  do tzw. demokracji pozornej.

Marcin Adamczak
Napi cia w relacjach transatlantyckich na tle wojny w Iraku. Perspektywa teoretyczna

Artyku  traktuje o kryzysie w stosunkach transatlantyckich na tle wojny w Iraku. Autor
przygl da si  tym wydarzeniom z perspektywy dwóch teorii stosunków mi dzynarodowych:
(neo)realizmu i spo ecznego konstruktywizmu, których podstawowe za o enia s  krótko
prezentowane. Artyku  próbuje odpowiedzie  na pytania: co o niedawnych napi ciach w
stosunkach transatlantyckich powiedzie  mog  wspomniane teorie, czy s  w stanie zaoferowa
nietrywialne wyja nienia, czy w ich ramach prognozowano zaistnia y rozwój sytuacji i czy
pozwalaj  na predykcje dotycz ce przysz o ci relacji transatlantyckich.

Krystyna Micha owska-Gorywoda
Traktat konstytucyjny jako umowa rewizyjna traktatów stanowi cych Uni  Europejsk

Traktat ustanawiaj cy Konstytucj  dla Europy (Traktat konstytucyjny) przyj ty przez Konwent
Europejski 13 czerwca i 10 lipca 2003 r., przed o ony przewodnicz cemu Rady Europejskiej
obraduj cej w Rzymie 18 lipca 2003 r. i podpisany 29 pa dziernika przez przedstawicieli Pa stw
Cz onkowskich reguluje m.in. nast puj ce najwa niejsze kwestie: podzia  kompetencji pomi dzy



Uni  a pa stwa; wzmocnienie aksjologii Unii; po czenie traktatów, w oparciu o które
funkcjonuje Unia; przekszta cenie Unii w organizacj  mi dzynarodow , przyznanie Unii
podmiotowo ci prawnej; uproszczenie instrumentów prawa pochodnego UE; nowelizacj  zasad
wzmocnionej wspó pracy; wzmocnienie struktury instytucjonalnej Unii; zmian  zasad g osowania
wi kszo ci  kwalifikowan .

Janusz J. W c
Kryzys konstytucyjny w Unii Europejskiej

Przedmiotem analizy jest kryzys polityczny w Unii Europejskiej wywo any przez odrzucenie
Traktatu ustanawiaj cego Konstytucj  dla Europy z 29 pa dziernika 2004 r. w referendum
konstytucyjnym we Francji (29 maja 2004 r.) i w Holandii (1 czerwca 2005 r.). W pierwszej
cz ci artyku u autor przedstawia podstawowe za o enia reformy konstytucyjnej w Unii
Europejskiej. Druga cz  analizy skupia si  na procesie ratyfikacji Traktatu ustanawiaj cego
Konstytucj  dla Europy. W ostatniej cz ci artyku u autor próbuje odpowiedzie  na pytanie o
sedno kryzysu konstytucyjnego w Unii Europejskiej i rozpatruje trzy ró ne przyczyny.

ukasz Bartkowiak
Unia Europejska wobec Ba kanów Zachodnich i Turcji

Artyku  jest po wi cony polityce Unii Europejskiej wobec Ba kanów Zachodnich i Turcji. W
publikacji poruszono zagadnienia zwi zane z zaanga owaniem zjednoczonej Europy w stabilizacj
Ba kanów, reformami realizowanymi w poszczególnych krajach tego regionu, a tak e aspiracjami
europejskimi poszczególnych pa stw. Poruszony zosta  równie  problem skomplikowanych relacji
Unii Europejskiej z Turcj . Kraj ten postrzegany by , jest i zapewne b dzie jeszcze przez d ugi czas,
jako pa stwo ze wzgl du na religi  i kultur  polityczn  nie odpowiadaj ce standardom Europy
Zachodniej. Autor zwraca uwag , e integracja Turcji wzbudza ogromne kontrowersje w ród
obywateli i polityków, natomiast na przyj cie pa stw Zachodnich Ba kanów Unia Europejska
nie jest jeszcze gotowa.

Wanda Wyrwi ska
Unia Europejska - instytucja - cz owiek. Dlaczego integracja mo e budzi  l k i strach?

Groza integracji tkwi w samym procesie instytucjonalizacji: jest to l k przed konsekwencjami
odpodmiotowienia cz owieka albo inaczej: uprzedmiotowienia obywatela - - l k, e biurokracja
zast pi poczucie solidarno ci ludzkiej. Niemal urealnia si  Weberowskie przes anie, e cz owiek
przestaje by  "panem", a zaczyna by  "s ug ". Podobnie Jonasowskie roszczenie "parcia naprzód",
które jednak nie wybrzmiewa z natury cz owieka. Rodzin  Europejsk  nazywamy dzi  "instytucj
na wzór pa stwa", a nie wi zi i relacje. Strach pot guj  przecie  zalegalizowane sposoby przymusu
i przemocy, jako nieod czne korelaty formalnych instytucji ycia zbiorowego. Unia Europejska
jako instytucja skali "makro" mo e przyczynia  si  do poczucia wyobcowania i zagubienia
cz owieka w wiecie ycia publicznego.

Grzegorz Chojnacki
Relacje pomi dzy wiar  a rozumem. Dwa skrzyd a ducha ludzkiego

Relacja pomi dzy wiar  i rozumem stanowi jedno z najbardziej egzystencjalnych zagadnie ,
którym zajmuje si  cz owiek. Chce on bowiem w jaki  sposób dotrze  do pewno ci i sensu
swojego ycia, który jest oparty na prawdzie o nim samym. Zarówno Jan Pawe  II, jak i Edyta



Stein wpisuj  si  doskonale w nurt tych poszukiwa , podejmuj c refleksj  na temat ducha
ludzkiego, który "unosi si  na dwóch skrzyd ach" - wiary i rozumu. A wszystko po to, aby pozna
prawd , nie cz ciow , ale absolutn , która uwzgl dni prawd  nauk szczegó owych, prawd
filozoficzn  i prawd  religijn , aby w ten sposób ukaza  warto  jej poszukiwa . Wiara i rozum,
wychodz c z ró nych punktów odniesienia, stosuj c ró ne metody poznawcze, stanowi c dwa
odmienne porz dki mog  siebie wzajemnie ubogaca  i ostatecznie prowadz  do poznania Boga -
twórcy wszelkiej prawdy.

Witold Ostant
Zwalczanie terroryzmu we wspó czesnym wiecie

11 wrze nia 2001 r. okaza  si  punktem zwrotnym w postrzeganiu bezpiecze stwa narodowego.
Seria zamachów przeprowadzonych na terytorium USA zweryfikowa a i potwierdzi a potrzeb
zacie nienia wspó pracy mi dzynarodowej w walce z globalnym terroryzmem. Wspó praca ta, aby
by a efektywna, powinna zawiera  pe en wachlarz dost pnych rodków, zaczynaj c od rozwi za
prawnych, a ko cz c na wspó dzia aniu wyspecjalizowanych s u b wywiadowczych, ciganiu i
zwalczaniu zagro enia. Artyku  niniejszy ma pokaza  jak du o zrobiono w dziedzinie zwalczania
terroryzmu i jak wiele kwestii pozostaje nadal otwartych. Bez ich rozwi zania niemo liwe staje
si  efektywne przeciwdzia anie terroryzmowi zgodne z poszanowaniem wypracowanych przez
dziesi ciolecia zasad i norm mi dzynarodowych.

Ryszarda Formuszewicz
Prezydencja Austrii w pierwszym pó roczu 2006 r.

W pierwszej po owie 2006 r. prezydencj  w Unii Europejskiej po raz drugi sprawowa a Austria.
Skal  wyzwa  stoj cych przed krajem zaliczanym do kategorii ma ych pa stw cz onkowskich
wyznacza  przede wszystkim kryzys Unii Europejskiej, zaostrzony odrzuceniem Traktatu
Konstytucyjnego we Francji i w Holandii, a w stosunkach wewn trznych silny eurosceptycyzm
spo ecze stwa austriackiego. Centralnymi tematami prezydencji by y: debata nad przysz o ci
Unii Europejskiej, negocjacje nad ostatecznym kszta tem ram finansowych UE, proces
rozszerzenia oraz w sferze gospodarczej wspieranie wzrostu i zatrudnienia. Sytuacja
mi dzynarodowa przyczyni a si  do wyeksponowania równie  kwestii bezpiecze stwa
energetycznego. Prezydencja Austrii spotka a si  zasadniczo z pozytywnymi reakcjami.

Karolina Wierczy ska
Konflikt cypryjski w kontek cie wej cia Turcji do Unii Europejskiej

Artyku Konflikt cypryjski w kontek cie przyst pienia Turcji do Unii Europejskiej opisuje problemy,
wobec których stanie Turcja przy czaj c si  do Unii. Pierwsza cz  pracy po wi cona jest
historii konfliktu cypryjskiego i mi dzynarodowym wysi kom zmierzaj cym do jego rozwi zania.
W drugiej cz ci rozprawy opisane s  reakcje Europejskiego Trybuna u Praw Cz owieka na
tureckie naruszenia prawa, natomiast w cz ci ostatniej autorka prezentuje wysi ki Turcji na
drodze do przyst pienia do Unii oraz stawiane przez Rad  Europejsk  warunki, w ród których
znajduje si  np. ustanowienie realnej demokracji, przestrzeganie wymogów praw cz owieka i
rozwi zanie kwestii kurdyjskiej.


