
Margot Sta czyk-Minkiewicz
Europa - razem, czy osobno?

Odmienno  i mnogo  pogl dów, brak jednolitej, precyzyjnej strategii dzia ania, konflikty
mi dzy rz dami poszczególnych pa stw sprawiaj , e kondycja Europy na arenie
mi dzynarodowej postrzegana jest jako niestabilna. Znajduje to bezpo rednie odbicie w poziomie
bezpiecze stwa, jak równie  wp ywa  b dzie na pozycj  starego kontynentu w przysz o ci.
Pa stwa, które podj y si  zadania tworzenia nowego europejskiego adu, maj  w tym wzgl dzie
cz stokro  odr bne wyobra enia i preferencje. Z jednej strony przyj to za o enie wspó zale no ci
i integracji krajów Europy, które traktowane jest jako gwarant ich rozwoju i bezpiecze stwa, z
drugiej za  coraz cz ciej zauwa alny jest proces regionalizacji. Sprzeczno  unifikacji jest
efektem braku uniwersalnej koncepcji "Zjednoczonego Kontynentu". Autorka artyku u szuka
odpowiedzi na pytanie, która z wizji - unifikacja, czy regionalizacja, lepsza jest dla rozwoju
wspó czesnej Europy? Czy w ogóle w dzisiejszej strategii politycznej mo liwe jest udzielenie na to
pytanie jednoznacznej odpowiedzi?

Janusz J. W c
Reforma ustrojowa Unii Europejskiej w traktacie lizbo skim

Przedmiotem artyku u jest reforma ustrojowa Unii Europejskiej w traktacie lizbo skim z 13
grudnia 2007 r. Analiza ogranicza si  do tzw. zmian horyzontalnych, nazywanych te
strukturalnymi, czyli takich, które maj  znaczenie dla ca ej Unii Europejskiej. Wy czone z niej
zosta y natomiast zmiany w systemie instytucjonalnym, rynku wewn trznym, przestrzeni
wolno ci, bezpiecze stwa i sprawiedliwo ci, a tak e we wspólnej polityce zagranicznej i
bezpiecze stwa Unii Europejskiej. W lad za tym autor koncentruje si  na nast puj cych
kwestiach: przekszta ceniu Unii w jednolit  organizacj  mi dzynarodow ; rozszerzeniu aksjologii
Unii; ustanowieniu podzia u kompetencji pomi dzy Uni  a pa stwami cz onkowskimi;
usystematyzowaniu i uproszczeniu katalogu aktów prawnych oraz procedur prawodawczych;
modyfikacji zasad demokratycznych w Unii; wzmocnieniu pozycji parlamentów narodowych w
procesie legislacyjnym Unii; procedurach rewizji traktatów, a tak e zmianach w funkcjonowaniu
wzmocnionej wspó pracy.

ukasz Bartkowiak
Podmiotowo  prawnomi dzynarodowa Wspólnoty Europejskiej oraz Unii Europejskiej

Podmiotowo  prawnomi dzynarodowa zjednoczonej Europy przez wiele lat pozostawa a
problemem nierozwi zanym prawnie. W momencie powstania na mocy Traktatu z Maastricht
Unii Europejskiej, osobowo  prawn  posiada  wy cznie jej pierwszy filar - Wspólnota
Europejska. Pozosta e dwa filary tworz ce Uni  realizowa y swoje polityki poprzez wspó prac
mi dzyrz dow . Brak upodmiotowienia dwóch filarów powodowa , e na arenie
mi dzynarodowej Unia Europejska nie posiada a wystarczaj cego mandatu prawnego.
Podmiotowo  prawnomi dzynarodow  uda o si  uregulowa  dopiero w Traktacie z Lizbony,
który nada a Unii Europejskiej osobowo  prawn .

Wanda Pe ka
Innowacyjno  pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej

Celem artyku u jest identyfikacja aktualnych trendów w procesie konwergencji pa stw
cz onkowskich Unii Europejskiej w zakresie innowacyjno ci oraz ukazanie kierunków



europejskiej polityki wspieraj cej innowacyjny rozwój na rzecz zapewnienia trwa ego wzrostu
gospodarczego. Realizacji postawionego celu pos u a prezentacja argumentów na rzecz
znaczenia post pu technicznego oraz innowacji dla wzrostu gospodarczego w wietle g ównych
nurtów my li ekonomicznej. Ukazanie poziomu innowacyjno ci gospodarki europejskiej,
wielko ci i struktury nak adów na badania i rozwój pos u o weryfikacji postawionej tezy, i
warunkiem zapewnienia trwa ego wzrostu gospodarczego i uzyskania przewagi konkurencyjnej
przez kraje Unii jest wzrost nak adów na prace badawczo- rozwojowe oraz rozwój systemów
edukacji.

Joanna Cie li ska
Synergia Czarnomorska

Rozszerzenie Unii Europejskiej w 2004 r., postawi o Wspólnoty Europejskie i ich pa stwa
cz onkowskie przed konieczno ci  wypracowania relacji z nowymi wschodnimi s siadami. Sta o
si  to jedn  z bezpo rednich przyczyn utworzenia Europejskiej Polityki S siedztwa. Mia a ona
zapobiec powstaniu nowych linii podzia u w Europie i doprowadzi  do otoczenia Unii tzw.
kr giem przyjació . Propozycj  dla regionu Morza Czarnego, zarówno w obszarze promocji
stabilno ci regionalnej, pokoju i bezpiecze stwa, ochrony rodowiska, ale te  infrastruktury i
budowy wi zi pomi dzy Europ , Bliskim Wschodem, obszarami Morza Czarnego i Kaspijskiego
jest inicjatywa Synergii Czarnomorskiej, na wzór tzw. wymiarów pó nocnego (pozostaj cego poza
Europejsk  Polityk  S siedztwa) i ródziemnomorskiego. Wiele pa stw regionu wyra a jednak
obawy, i  Synergia stanowi prób  zast powania polityki rozszerzenia UE alternatywnymi dla
cz onkostwa ramami wspó pracy (przede wszystkim Turcja, bowiem autorami inicjatywy Synergii
Morza Czarnego by y Niemcy, najwi ksi przeciwnicy cz onkostwa Turcji w UE). Dyskusja o
miejscu Synergii w Europejskiej Polityce S siedztwa jest pochodn  dyskusji i rywalizacji
pomi dzy inicjatywami rozwoju wschodniego i po udniowego wymiaru EPS.

Marcin D bicki
owenia - unijno-ba ka ski pomost

Artyku  stanowi prób  przybli enia spo eczno-kulturowej specyfiki S owenii. Zwrócono tu uwag
na wspó istnienie wybranych elementów, które wydaj  si  mie  wp yw na kszta t wspó czesnej
to samo ci mieszka ców tego niewielkiego kraju - dziedzictwa habsburskiego, jugos owia skiego
czy sukcesów w procesie integracji europejskiej. Oddzieln  refleksj  po wi cono
uwarunkowaniom braku zainteresowania S oweni  w Polsce, pomimo stosunkowo niewielkiego
dystansu geograficznego dziel cego oba pa stwa. Przeanalizowano tak e wyniki bada  dotycz ce
stosunku Polaków do S owe ców, a uzyskany w ten sposób obraz wzbogacono o rezultaty mini-
ankiety dotycz cej obrazu S owenii w ród studentów.

Wojciech Szczepa ski
Kosowo (zarys historii polityczno-spo ecznej)

Tekst ukazuje dzieje spo eczno-polityczne Kosowa do momentu zasadniczych zmian ustrojowych
w titowskiej Jugos awii (lata 70. XX w.). Przedstawiono m. in. takie zagadnienia, jak:
wielowiekowe konflikty mi dzy najliczniej zamieszkuj cymi t  krain  nacjami, czyli
Alba czykami i Serbami (ze szczególnym uwzgl dnieniem napi  w wiekach XIX i XX) oraz
ewolucja statusu Kosowa w XX w. w pa stwach serbskim (1912-1918) i jugos owia skim.
Skupiono uwag  na kilku g ównych kwestiach: a) przekszta cenia w strukturze demograficznej i
etnicznej Kosowa, b) legitymizowanie przez Alba czyków i Serbów prawa do politycznej



dominacji w Kosowie na podstawie mitów o staro ytnym pochodzeniu i wcze niejszej obecno ci
na spornych terytoriach (Alba czycy) oraz redniowiecznego ,,z otego wieku" w asnej
pa stwowo ci, dla której sporny obszar stanowi  centrum polityczne i duchowe (Serbowie), c)
uwarunkowania spo eczno-polityczne funkcjonowania wspólnot kosowskich Alba czyków i
Serbów w pa stwach osma skim i jugos owia skim. Za jeden z g ównych czynników
generuj cych w Kosowie stuleciami ró ne konflikty, przede wszystkim permanentn ,
wielop aszczyznow  konfrontacj  alba sko-serbsk , autor uzna  ró nice w po o eniu spo ecznym i
politycznym poszczególnych mieszka ców tej prowincji, zale nie od ich przynale no ci religijnej
i/lub etnicznej. Zdecydowa y o nich dekretowane prawodawstwem osma skim, odmienne statusy
muzu manów (wi kszo ci zamieszkuj cych Kosowo Alba czyków i wszystkich tamtejszych
Turków) i chrze cijan (a wi c g ównie Serbów) oraz, wynikaj ce z niektórych serbskich i
jugos owia skich regulacji i praktyk politycznych, stosowanych do po owy lat 70. XX w.,
nierówne prawa kosowskich Serbów i innych mieszka ców Kosowa (szczególnie Alba czyków,
nierzadko poddawanych represjom).

El bieta Pa ka
Sytuacja Ko cio ów i zwi zków wyznaniowych w Czechach i na S owacji po 1989 r. Podobie stwa i
ró nice

W artykule scharakteryzowana zosta a sytuacja Ko cio ów i zwi zków wyznaniowych w Czechach
i na S owacji po 1989 r. Wraz z rozpocz ciem przemian ustrojowych, marginalizowane i
prze ladowane dotychczas zwi zki religijne uzyska y mo liwo  swobodnego rozwoju i
niezale no  od w adz pa stwowych, ich cz onkowie za  gwarancje wolno ci religijnych. Po
podziale wspólnego pa stwa czechos owackiego, w dwóch niepodleg ych republikach - czeskiej i

owackiej Ko cio y i zwi zki wyznaniowe ciesz  si  wolno ci , stworzono im równie  warunki do
rozwoju dzia alno ci tak religijnej, jak i charytatywnej, kulturalnej, o wiatowej itp.,
przeprowadzono równie  regulacje prawne. Wiele problemów pozosta o jednak nierozwi zanych,
przede wszystkim finansowanie Ko cio ów i zwi zków wyznaniowych, a w przypadku Czech zwrot
maj tku ko cielnego i konkordat. Na sytuacj  zwi zków religijnych w tych pa stwach wp ywa
równie  odmienny klimat dla religii. W wysoce zlaicyzowanym spo ecze stwie czeskim panuje
do  daleko posuni ta oboj tno . W ród S owaków Ko ció  cieszy si  zaufaniem spo ecznym, a
liczba osób wierz cych w spo ecze stwie jest wysoka.

Rados aw Zenderowski
Religia a s owacka to samo  narodowa

Celem artyku u jest odpowied  na pytanie o rol  i znaczenie religii w konstruowaniu
wspó czesnej s owackiej to samo ci narodowej. Podejmuj c prób  odpowiedzi, autor opisuje
relacje mi dzy religi  a narodem oraz religi  a nacjonalizmem w Europie rodkowo-Wschodniej.
Nast pnie zastanawia si  nad zagadnieniem miejsca chrze cija stwa w sferze publicznej jako
przedmiotem sporu politycznego na S owacji po 1989 r. Odpowiedzi na pytanie problemowe
poszukuje natomiast analizuj c zarówno dyskurs publiczny na S owacji po 1989 r., jak i odnosz c
si  do sfery symbolicznej (symbolika waluty, wi t pa stwowych, miejsc publicznych).

Maria Józefowicz
Pami  zbiorowa w budowaniu nowej to samo ci Hiszpanów

Artyku  ukazuje znaczenie pami ci zbiorowej w kszta towaniu hiszpa skiej to samo ci
narodowej. Przedstawia funkcjonowanie pami ci historycznej w przestrzeni spo eczno-politycznej



i w kulturze. Podczas procesu demokratyzacji pami  stanowi a element mobilizuj cy i
wp ywaj cy na pokojowy charakter dokonywanych w Hiszpanii zmian. Na przestrzeni czasu jej
kondycja ulega a istotnej zmianie, przechodz c przez kolejne etapy odpowiadaj ce ówczesnym
realiom spo eczno-politycznym. Artyku  analizuje spory narastaj ce wokó  pami ci historycznej,
zwi zane z rewizj  historii, w czaj c w to wojn  domow  (1936-1939), ustanowion  po niej
dyktatur  genera a Francisco Franco oraz demokratyczn  transformacj  po mierci dyktatora w
1975 r. Stopniowo dojrzewano do sytuacji, która umo liwia a spogl danie w przesz o  z
relatywnym spokojem i dokonywanie prób jej zdefiniowania. W kulturze poszukiwano
alternatywnych form rozliczania si  z przesz o ci . Twórczo  artystyczna, w tym mi dzy innymi
pie ni narodowe i filmy fabularne, przywraca y pami , kszta towa y nowe formy dla jej rozwoju
oraz rekompensowa y brak mo liwo ci otwartego mówienia o historii i u omno  j zyka.

Grzegorz Nycz
Ameryka ska polityka wspierania demokracji w Europie Wschodniej w latach 1989-1991

Administracja G. Busha seniora usi owa a wywiera  wp yw na przemiany demokratyczne w
krajach rozpadaj cego si  bloku wschodniego, maj c na uwadze w asne interesy, dotycz ce
budowy nowego systemu bezpiecze stwa opartego na strukturach euroatlantyckich i kreowan
przez Waszyngton koncepcj  transformacji polityczno-gospodarczej ZSRR oraz jego satelitów.
Krzewienie demokracji by o koncepcj  polityczn  zainicjowan  jeszcze przez Ronalda Reagana i
wykorzystuj c  instrumenty propagandowe, gospodarcze i polityczne oraz rodki z zakresu
pomocy zagranicznej do wspierania opozycji antykomunistycznej i ingerowania w procesy reform
ustrojowych w bloku wschodnim. W omawianym okresie zauwa y  mo na stopniow  ewolucj
polityki ameryka skiej - czyli oddzielenie polityki wobec ZSRR od relacji z jego
dotychczasowymi satelitami. Ta polityka "demokratycznego ró nicowania" faworyzowa a kraje,
w których dochodzi o do najszybszych przemian liberalnych. Jej instrumentem by a pomoc
zagraniczna, udzielana m.in. na podstawie Ustawy o wspieraniu demokracji
wschodnioeuropejskiej (SEED) przez agendy administracji ameryka skiej - Departament Stanu,
Ameryka sk  Agencj  Rozwoju Mi dzynarodowego (USAID) oraz Narodowy Fundusz na rzecz
Demokracji (NED) i organizacje pozarz dowe.

Marek Rewizorski
Rywalizacja i wspó praca pomi dzy USA a Uni  Europejsk  na forum WTO

Relacje pomi dzy Stanami Zjednoczonymi a Uni  Europejsk , cz onkami wiatowej Organizacji
Handlu - WOT, stanowi  wypadkow  sporów handlowych i wspó pracy. Rola WTO, w
odniesieniu do konfliktów handlowych zachodz cych na linii USA-UE, polega na sk onieniu
obu stron do poddania si  w sprawach handlowych rozstrzygni ciom Organu Rozstrzygania
Sporów i Organu Odwo awczego, które s  wewn trznymi elementami struktury organizacyjnej
tej instytucji. Z kolei wspó praca USA i UE na forum WTO przejawia si  w rozwijaniu i
dostosowywaniu do wprowadzanych przez ni  standardów handlowych aspektów dialogu
transatlantyckiego, a tak e prezentowaniu wspólnego stanowiska podczas rokowa  handlowych z
krajami rozwijaj cymi si . Zarówno wspó praca, jak i rywalizacja pomi dzy wy ej wymienionymi
aktorami mi dzynarodowych stosunków gospodarczych jest konieczna dla potrzymania nie tylko
obecnej rundy negocjacji handlowych WTO, zapocz tkowanej w 2001 r. w Doha, ale tak e
wielostronnego systemu handlowego.

Natalia Kohtamäki
Wspó praca transgraniczna w regionie Górnego Renu



W ci gu ostatnich czterdziestu lat ukszta towa y si  mechanizmy wspó pracy transgranicznej
regionu Górnego Renu. Trudna przesz o  terenów pogranicza francusko-szwajcarsko-
niemieckiego nie zamyka ju  drogi partnerom po obu stronach Renu do szukania praktycznych
rozwi za  problemów ycia mieszka ców tych obszarów. Z perspektywy Pary a czy Berlina region
Górnego Renu nierzadko postrzegany jako peryferyjny i ma o znacz cy, w rzeczywisto ci le y w
centrum Europy i jest jednym z najbogatszych obszarów w Unii Europejskiej. Szanse zwi zane z
takim po o eniem motywuj  wspólnoty lokalne do zacie niania wzajemnych wi zi i rozwijania
ró nego rodzaju form wspó pracy (m.in. Rada RegioTriRhena, Konferencja Górnego Renu,
Kongresy Trójstronne, górnore skie eurodystrykty). Wiele z nich ma pionierski charakter i s u y
za wzór innym europejskim regionom przygranicznym.


