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Konferencje organizowane na Wydziale Politologii
Konferencja Unia Lubelska – Unia Europejska, 2-3 lipca 2009

Ważnym elementem obchodów 440. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej była międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez prof. dr hab. Iwonę Hofman, a łącząca
badania wszystkich ośrodków naukowych w Lublinie, zajmujących się tą problematyką, tj. instytutów historii UMCS i KUL, Wydziału Politologii UMCS, Instytutu Europy
Środkowo-Wschodniej. Hasło konferencji „Unia Lubelska – Unia Europejska” uwypuklało
znaczenie aktu Unii dla kształtowania się tożsamości europejskiej. Konferencja odbyła się
w dniach 2 i 3 lipca 2009 roku, a więc także w rocznicę 5-lecia obecności Polski w Unii
Europejskiej.
Honorowy patronat nad konferencją objął Radosław Sikorski, Minister Spraw Zagranicznych oraz Bogdan Zdrojewski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki
życzliwości dyrektora Zygmunta Nasalskiego obrady plenarne odbywały się na Zamku
Lubelskim w niepowtarzalnej scenerii, z wyeksponowanym obrazem Jana Matejki upamiętniającym podpisanie Unii.
W pierwszym dniu konferencji głos zabierali włodarze województwa i miasta: marszałek
Krzysztof Grabczuk, wojewoda Henryka Strojnowska, prezydent Adam Wasilewski oraz
rektorzy UMCS – prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski i KUL – ks. prof. dr hab. Stanislaw Wilk,
a także abp Abel. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Jerzy Kłoczowski. W dyskusji
poprzedzającej obrady naukowe, a zatytułowanej „Doświadczenie historii a współczesna
polityka” uczestniczyli: prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska, Bogumiła Berdychowska,
Leopold Unger, Krzysztof Czyżewski. Odbyła się także prezentacja Księgi Wielkiego Księstwa Litewskiego, wydanej w ramach programu edukacyjnego UE.
W części naukowej wygłoszono referaty w następujących panelach: „Europejska przestrzeń kulturalna Rzeczypospolitej Obojga (Wielu) Narodów”, „Rzeczpospolita Wielu
Narodów i Wielkie Księstwo Moskiewskie – dwie propozycje rozwoju państwowości
w Europie Środkowo-Wschodniej”, „Unia Lubelska 1569 roku i zawarty w niej kompromis
w świetle najnowszych badań”, „Wschodni wymiar polityki Unii Europejskiej”, „Tradycje
i perspektywy unijne w XIX i XX wieku”. Planowana jest publikacja wystąpień.
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Partnerami w organizacji konferencji byli Urząd Miejski w Lublinie, Muzeum Historii
Polski, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.
Prof. dr hab. Iwona Hofman
Zakład Dziennikarstwa

Dokąd doszła/zmierza demokracja bezpośrednia w Polsce?
Sprawozdanie z konferencji naukowej Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej

w Polsce, Wydział Politologii UMCS, 11 – 12 września 2009 r.
Dwadzieścia lat, jakie upływają od zapoczątkowania przemian ustrojowych i systemowych
w Polsce, skłania do refleksji nad kondycją demokracji, a zwłaszcza jej wersji bezpośredniej.
Celem konferencji zorganizowanej przez Zakład Ruchów Politycznych i Wydział Politologii
UMCS było: usystematyzowanie i ocena doświadczeń związanych z implementacją rozwiązań
charakterystycznych dla demokracji bezpośredniej w warunkach polskich po II wojnie światowej, diagnoza obecnego stanu demokracji bezpośredniej w Polsce oraz wskazanie wyzwań
i perspektyw dla demokracji bezpośredniej w naszym państwie. Pomysłodawcą i kierownikiem
przedsięwzięcia była prodziekan Wydziału Politologii prof. Maria Marczewska-Rytko, funkcje
sekretarzy pełnili doktoranci Wydziału Politologii UMCS mgr Anna Rakowska i mgr Marcin
Pomarański. Debata poświęcona demokracji bezpośredniej w Polsce objęła wymiar lokalny
i ogólnokrajowy, sferę aksjologiczną i instytucjonalną, a także perspektywę porównawczą
(europejską i światową). Obradom plenarnym, podczas których wskazano na te problemy,
które następnie stały się przedmiotem szczegółowych dociekań prowadzonych w poszczególnych panelach, przewodniczyli prorektor UMCS prof. Stanisław Michałowski, kierownik
Zakładu Ruchów Politycznych prof. Edward Olszewski oraz prof. M. Marczewska-Rytko.
Część plenarną obrad rozpoczął prof. Marek Żyromski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wygłaszając referat nt. Klasyczna demokracja ateńska jako demokracja
bezpośrednia. Wystąpienie prof. Żyromskiego stanowiło punkt wyjścia dla dalszych debat,
zwłaszcza, iż podkreślono w nim elitarny charakter klasycznej demokracji bezpośredniej.
W referacie Demokracja bezpośrednia w Polsce. Refleksje i uwagi prof. M. MarczewskaRytko przywołała argumenty zwolenników i przeciwników tej formy demokracji. Wskazała
także na uwarunkowania demokracji bezpośredniej w Polsce, istniejące instrumenty oraz
dotychczasowe doświadczenia w zakresie ich stosowania. Wystąpienie prof. S. Michałowskiego
nt. Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym – formy i ich realizacja dotyczyło przykładów i problemów z zakresu wykorzystania narzędzi demokracji bezpośredniej
w strukturach samorządu terytorialnego. Zarówno M. Marczewska-Rytko jak i S. Michałowski zgodzili się, iż w tej materii jest jeszcze dużo do zrobienia. Dr Dariusz Skrzypiński
z Uniwersytetu Wrocławskiego przedstawił referat nt. Obywatelska inicjatywa ustawodawcza
– polska praktyka parlamentarna. Zawarł w nim analizę praktyki parlamentarnej w zakresie
zgłaszanych projektów ustawodawczych. Elementy komparatystyki znalazły się w referacie
Zakres przedmiotowy referendum lokalnego w Polsce i Stanach Zjednoczonych – studium
porównawcze, wygłoszonym przez prof. Agnieszkę Pawłowską z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autorka skupiła uwagę na pokazaniu specyfiki referendum na gruncie poszczególnych
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stanów USA. Mgr Joanna Lalak z KUL zajęła się problemem postaw społeczeństwa polskiego
wobec demokracji bezpośredniej. W referacie zatytułowanym Społeczeństwo polskie XXI
wieku wobec demokracji bezpośredniej uznała, iż obywatele często rezygnują z możliwości
bezpośredniego wyrażania swojej woli z przyzwyczajenia, wynikającego z rutyny i braku
nadziei na zmiany. W jej przekonaniu nieuczestniczenie w referendum oznacza zgodę na to,
co zdecyduje większość biorących w nim udział obywateli. Mgr M. Pomarański i mgr A.
Rakowska przedstawili komunikat nt. Stanu badań nad demokracją bezpośrednią w Polsce.
Badaniami objęto literaturę naukową w języku polskim. Na zakończenie tej części obrad dr
inż. Zdzisław Gromada wskazał na główne cele i działania podejmowane przez Stowarzyszenie Demokracja Bezpośrednia we Wrocławiu.
Obrady w panelach dotyczyły takich zagadnień jak: dylematy i oceny demokracji
bezpośredniej (przewodniczący prof. M. Żyromski i dr Wojciech Ziętara), uwarunkowania
demokracji bezpośredniej (przewodniczący prof. Andrej Kubka i dr Janusz Zawadzki),
funkcjonowanie demokracji bezpośredniej (przewodnicząca dr Krystyna Leszczyńska)
oraz praktyka referendum (przewodnicząca dr Agnieszka Zaręba). Dr Szymon Krzyżaniak
z Uniwersytetu Zielonogórskiego przedstawił referat Demokracja bezpośrednia w świetle
teorii demokracji Roberta Dahla. Zwrócił uwagę na fakt, iż mimo dominacji instytucji poliarchicznych demokracja bezpośrednia jest współczesnym organizmom politycznym bardzo
potrzebna. Przywołał także twierdzenia R. Dahla, iż nie należy traktować instytucji poliarchicznych w ich aktualnej postaci jako absolutnie optymalnego rozwiązania. Bezpośrednie
uczestnictwo ciągle jest istotnym, choć tylko częściowo osiągalnym, kryterium demokracji.
Celem wystąpienia dra Wojciecha Ziętary z Wydziału Politologii UMCS nt. Think tanki wobec
demokracji bezpośredniej w Polsce było przedstawienie analizy miejsca polskich think tanków
w procesie stanowienia prawa w zakresie prawa wyborczego, w tym instytucji referendum.
Autor podkreślił ich rosnące wpływy. Zwrócił także uwagę na fakt, że takie organizacje
jak: Instytut Spraw Publicznych, Fundacja im. Stefana Batorego czy Instytut Sobieskiego
zgłaszały propozycje zmian i wprowadzenia m.in. pełnomocnictwa wyborczego, głosowania
korespondencyjnego, głosowania przedterminowego, e-votingu. Żadna jednak z powyższych
propozycji nie znalazła swojego rozwinięcia w prawie wyborczym. Mgr Kamil Miliszewski
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprezentował wyniki badań nad miejscem
demokracji bezpośredniej w ideach i działalności ruchu anarchosyndykalistów w Polsce.
Z kolei dr Arkadiusz Indraszczyk z Akademii Podlaskiej w Siedlcach postawił pytanie o to,
czy demokracja bezpośrednia jest jedynie mitem czy też realną rzeczywistością. Autor doszedł
do wniosku, iż w Polsce istnieje nikła baza społeczna dla demokracji bezpośredniej, a aby
ją zmienić należałoby podjąć wiele działań mających na celu zwiększenie zaangażowania
obywatelskiego społeczeństwa, a także przekonania przedstawicieli świata polityki do tego,
by w coraz większej liczby spraw decyzję podejmowało społeczeństwo. W przekonaniu dra
Indraszczyka, jest to możliwe, ale niezwykle trudne i czasochłonne. W końcowej konkluzji
stwierdzono, iż demokracja bezpośrednia w Polsce (i jej perspektywy) jest bardziej mitem niż
rzeczywistością. Doktoranci Wydziału Politologii UMCS mgr Grzegorz Wilk-Jakubowski,
mgr Marek Miłek i mgr Rafał Brzoza przedstawili referat nt. Vox populi, vox...? Wczoraj, dziś
– jutro. Blaski i cienie demokracji bezpośredniej w Polsce. Autorów interesowały odpowiedzi
na następujące pytania: Jaką formę demokracji przewiduje polska konstytucja? Jak ustrojowe
uregulowania prawne funkcjonują w praktyce? Jak obywatele oceniają stan polskiej demokracji? I jakie zmiany wprowadzić, aby demokratyczny ustrój był przez nich lepiej oceniany?
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Dr Sylwia Mrozowska z Uniwersytetu Gdańskiego w referacie zatytułowanym Lobbing
jako strategia demokracji uczestniczącej postawiła tezę, iż grupy interesów pozaekonomicznych
nie wykorzystują w dostatecznym stopniu strategii lobbingu, postrzegając ją w niewłaściwy
sposób. Uznała, iż w najbliższym czasie nie ma szans na zmianę istniejącej sytuacji. Dr
Janusz Zawadzki z Politechniki Poznańskiej skoncentrował uwagę na kwestiach nowych
metod zarządzania publicznego w polskich warunkach prawno-politycznych. Punktem
wyjścia autora było stwierdzenie, iż nowe metody zarządzania w administracji są w Polsce
stosunkowo dobrze znane i stosowane. Natomiast główne bariery pełnego zastosowania
tych metod wiążą się – w przekonaniu dra Zawadzkiego – z wysoką polityzacją polskiej
administracji, tradycjami administracji publicznej opartymi na pełnej władzy urzędnika
i znikomym wpływie obywateli na pracę urzędu. Spośród innych uwarunkowań demokracji bezpośredniej uwagę prelegentów zwróciły zagadnienia związane z zatrudnieniem
i demokracją (mgr Marek Bednarz z Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy),
a także działalnością organizacji pozarządowych w planowaniu przestrzeni publicznej oraz
inwestycji komunikacyjnych w Polsce po 2000 roku (mgr Jacek Warda doktorant Wydziału
Politologii UMCS). Istotne dla rozważań nad stanem i perspektywami demokracji bezpośredniej w Polsce okazały się doświadczenia innych państw. Prof. Andrzej Kubka z Uniwersytetu Gdańskiego przybliżył funkcjonowanie demokracji bezpośredniej w Szwecji
i Norwegii. Przedmiotem namysłu dr Lucyny Rajcy z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach była demokracja partycypacyjna na poziomie lokalnym w Wielkiej Brytanii.
Z kolei doświadczenia i perspektywy wykorzystania instytucji referendum w państwach
Europy Środkowej i Wschodniej zaprezentowała dr Magdalena Musiał-Karg z Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Celem wystąpienia dr Krystyny Leszczyńskiej z Wydziału Politologii UMCS było
przedstawienie oraz ocena funkcjonowania występujących w polskim porządku konstytucyjnym instytucji demokracji bezpośredniej: referendum oraz inicjatywy ludowej. Andrzej
Stachniuk w referacie Demokracja partycypacyjna na przykładzie jednostek pomocniczych
gminy Chełm 2004-2009 podzielił się własnymi doświadczeniami z działalności prowadzonej
w ramach rady osiedla. Funkcjonowanie demokracji bezpośredniej na najniższym poziomie
przybliżyli także inni prelegenci. Mgr Maria Orłowska-Bednarz z Kujawsko-Pomorskiej
Szkoły Wyższej w Bydgoszczy scharakteryzowała sołectwo jako przykład demokracji
bezpośredniej. Przedstawiciele Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
w Warszawie mgr Barbara Klimek i Dariusz Kraszewski przygotowali wystąpienie Mała
rzecz, a cieszy – rozwój mechanizmów demokracji bezpośredniej w kontekście ustawy o funduszach sołeckich. W ich przekonaniu, zakres kompetencyjny jednostek pomocniczych na
poziomie sołectwa pozostawia sporo do życzenia, co przekłada się często na niski poziom
zaangażowania mieszkańców w ich działanie. Funkcjonujący dotychczas w oparciu o ustawę
o samorządzie gminnym, a od tego roku w oparciu o stosowną ustawę, fundusz sołecki stanowi ważny krok w kierunku wzmacniania i rozwoju jednostek pomocniczych. W referacie
Zebranie wiejskie i inne formy aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectw (na przykładzie
województwa łódzkiego) mgr Bartosz Abramowicz z Uniwersytetu Łódzkiego przedstawił
wyniki badań przeprowadzonych na przełomie lat 2008 i 2009. Dane pozyskano za pomocą wywiadu telefonicznego oraz ankiety pocztowej. Dr Leszek Buliński z Niepublicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Gdańsk Południe wskazał na polskie problemy z demokracją
bezpośrednią w reformowaniu służby zdrowia.
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Problematyce referendum poświęcono kilka wystąpień. Dr Dominik Sieklucki z Uniwersytetu Jagiellońskiego skoncentrował uwagę na nieskutecznych inicjatywach przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w Polsce po roku 1989. Z kolei dr Marcin Rachwał
z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podjął problem inicjatywy ludowej
w sprawie zarządzenia referendum ogólnokrajowego w Polsce w latach 1995-2007. W konkluzji zauważył, że nadzieje na to, iż nowe rozwiązanie przyczyni się do szerszego stosowania
głosowania powszechnego okazały się przedwczesne. Dr Małgorzata Podolak z Wydziału
Politologii UMCS podjęła problem perspektyw rozwoju instytucji referendum ogólnokrajowego w Polsce. Dr Agnieszka Zaręba z Uniwersytetu Rzeszowskiego poddała analizie
referendum lokalne w sprawie odwołania prezydenta Olsztyna.
Wystąpienia poszczególnych referentów wywołały ożywioną dyskusję nie tylko podczas
obrad, ale także w kuluarach. Uznano potrzebę kontynuowania debaty nad stanem i perspektywami demokracji bezpośredniej nie tylko w warunkach polskich, ale także w szerszym – światowym kontekście. Kolejna konferencja poświęcona zagadnieniom demokracji bezpośredniej
we współczesnym świecie planowana jest na rok 2010. Na podkreślenie zasługuje także fakt,
iż w ramach I Kongresu Politologii w Warszawie w dniach 22-24 września 2009 roku odbył
się panel nt. Demokracja bezpośrednia – wymiar globalny i lokalny, któremu przewodniczyli
prof. M. Marczewska-Rytko i prof. Andrzej Piasecki z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Uczestnikami panelu w Warszawie była część uczestników lubelskiej konferencji.
dr hab. Maria Marczewska-Rytko, prof. nadzw.
Zakład Ruchów Politycznych

Sprawozdanie z konferencji Nowe oblicza dyplomacji, Wydział Politologii UMCS, 22 października 2009

22 października 2009 r. Zakład Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zorganizował konferencję „Nowe oblicza
dyplomacji”. Gośćmi konferencji byli wybitni praktycy i teoretycy dyplomacji: prof. dr hab.
Adam Daniel Rotfeld – były minister spraw zagranicznych, prof. dr hab. Longin Pastusiak
– były marszałek Senatu, ambasadorowie: Sławomir Dąbrowa, Jerzy Maria Nowak, Wojciech
Lamentowicz, prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak z Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab.
Leonard Łukaszuk z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Marek Pietraś z UMCS oraz grono
naukowców z Akademii Obrony Narodowej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu
Wrocławskiego oraz UMCS.
Dyplomacja od stuleci pozostaje jednym z najważniejszych mechanizmów sterowania
procesami międzynarodowymi. Na przestrzeni wieków instytucja dyplomacji ulegała przeobrażeniom: zmieniały się jej podmioty, formy, funkcje i metody. Przejście od przedwestfalskiego do westfalskiego systemu stosunków międzynarodowych skutkowało zasadniczymi
zmianami w dyplomacji. Państwa stały się jedynymi aktorami działań dyplomatycznych
i reprezentantami terytorialnie zorganizowanych interesów. Dlatego powszechnie instytucja
dyplomacji kojarzona jest z działaniem państwa. Współcześnie w znaczący sposób zmieniły
się parametry funkcjonowania środowiska międzynarodowego, które określa się jako śro-
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dowisko późnowestfalskie. W trakcie konferencji uczestnicy próbowali znaleźć odpowiedź
na pytania: w jaki sposób instytucja dyplomacji adaptuje się do zmian środowiska międzynarodowego? Czy powstają nowe formy dyplomatyczne? Czy pojawili się nowi aktorzy
działań dyplomatycznych? W jaki sposób zmieniają się funkcje i metody dyplomacji? Czy
pod wpływem procesów adaptacyjnych zmienia się istota i natura dyplomacji? A z drugiej
strony podjąć próbę określenia tego, co stanowi esencję dyplomacji, a więc co pozostaje
niezmienne w warunkach zmiany jakościowej środowiska międzynarodowego. I wreszcie
po trzecie, celem konferencji była również analiza procesów adaptacyjnych struktur organizacyjnych służby dyplomatycznej RP – jej funkcji, stosowanych przez nią metod i narzędzi.
Najbardziej istotne dla funkcjonowania dyplomacji zmiany systemowe środowiska przedstawił prof. Marek Pietraś. Do zmian tych, będących zmiennymi niezależnymi nowej dyplomacji, zaliczył przede wszystkim: procesy globalizacji i związany z nimi wzrost liczby i heterogeniczności uczestników stosunków międzynarodowych, odterytorialnienie zjawisk i procesów
społecznych czy wzrost roli czynnika technologicznego. W konsekwencji dyplomacja była
analizowana jako zmienna zależna, której wyróżnikiem jest odejście od państwowocentrycznego rozumienia dyplomaty, poszerzenie zakresu przedmiotowego spraw będących przedmiotem
negocjacji, ewolucja form aktywności dyplomatycznej (wzrost znaczenia dyplomacji wielostronnej czy zwiększenie wpływu uwarunkowań wewnętrznych na działania dyplomatyczne.
W późnowestfalskim (ponowoczesnym) środowisku międzynarodowym, jak dowodziła
prof. Teresa Łoś-Nowak, funkcjonuje dyplomacja ponowoczesna, która charakteryzuje się
zagęszczeniem sceny dyplomatycznej, zmianą kodów zachowań – form przekazu czy sygnałów
i postpolitycznością. Zasadnicze różnice pomiędzy dyplomacją klasyczną i ponowoczesną
dotyczą: zmian w polu uczestników działań dyplomatycznych, zmian w formule dyplomatycznych zachowań, rodzajach racji i interesów, jakimi kierują się w swej aktywności międzynarodowej różni uczestnicy czy wreszcie zmiany relacji w układzie polityka zagraniczna
państwa a służba dyplomatyczna. Dyplomacja ponowoczesna to proces horyzontalnych relacji
międzynarodowych, uwzględniających zmiany i dopuszczający aktorów cywilizowanych.
Bardzo interesujące, odwołujące się do osobistych doświadczeń, były wystąpienia praktyków dyplomacji. Prof. Adam Daniel Rotfeld odwoływał się nie tylko do okresu pełnienia
funkcji ministra spraw zagranicznych, ale wskazywał również na nietradycyjne formy
dyplomacji, jakie realizował: specjalnego wysłannika OBWE do rozwiązania konfliktu
w Naddniestrzu, współprzewodniczącego polsko-rosyjskiej grupy ds. trudnych, uczestnika
grupy ds. nieproliferacji i rozbrojenia, grupy ds. konfliktu w Gruzji, czy „Rady Mędrców”
pod przewodnictwem M. Albright, która ma wypracować nową koncepcję strategiczną
NATO. W opinii ministra, tradycyjne formy dyplomacji nadal zachowują swoją wartość,
ale gdyby istniały nadal tylko one, doprowadziłoby to świat dyplomacji do marginalizacji.
Ambasador Sławomir Dąbrowa wystąpił w obronie tradycyjnej dyplomacji bilateralnej.
Stwierdził, że ewolucja dyplomacji oznacza wzbogacenie dyplomacji tradycyjnej, a nie jej
zmierzch. Będzie ona odgrywać w świecie dyplomacji zasadniczą rolę, tak długo jak państwa pozostaną głównymi podmiotami stosunków międzynarodowych. Przyznał jednak,
że obecnie wobec wzrostu ilości organizacji, forów i instytucji międzynarodowych „palma
pierwszeństwa” przeszła do dyplomacji multilateralnej.
Tej ostatniej poświęcone było wystąpienie ambasadora Jerzego M. Nowaka. Jego
zdaniem w świecie nieprzewidywalnym i niepewnym wzrosło znaczenie dyplomacji wielostronnej, rozumianej jako realizacja celów i zadań polityki zagranicznej, zwłaszcza
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w odniesieniu do utrzymania pokoju, bezpieczeństwa i stabilizacji oraz podejmowania
wyzwań cywilizacyjnych, wynikających ze zmian środowiska międzynarodowego. Dyplomacja wielostronna musi zmierzyć się ze światowym kryzysem pojęcia „suwerenności”,
nie tylko w płaszczyźnie procesów integracyjnych, ale także wymykania się różnych
podmiotów spod władzy państwa. Powstają nowe funkcje dyplomatyczne i nowe poziomy
dyplomacji (poziom polilateralny – na którym uczestniczą wszystkie podmioty stosunków międzynarodowych). Ambasador poddał również ocenie przygotowanie dyplomacji
RP do podejmowania wyzwań globalnych. Wskazał na zmiany strukturalne i funkcjonalne, które są realizowane, ale również określił szereg zadań, które wciąż stoją przed
dyplomacją Polski, aby mogła się skutecznie dostosować do nowych wyzwań globalnych.
Ambasador Wojciech Lamentowicz odniósł się do obecnie niezwykle popularnej formy
dyplomacji bezpośredniej – spotkań „na szczycie”, analizując przyczyny jej rozwoju, zakres
przedmiotowy i skutki. Głównymi przyczynami rozwoju dyplomacji bezpośredniej są procesy
internacjonalizacji i globalizacji, przyspieszenie tempa zmienności w systemie międzynarodowym, narastający efekt złożoności problemów międzynarodowych, efekt kaskadowy czy
ryzyko efektu „tsunami” w myśleniu strategicznym (jako skutek zbyt krótkiego horyzontu
czasowego strategii). Stwierdził, iż „szczyty” w pasmach i rytmach regularnych są pragmatyczną odpowiedzią na nieliniowość zmian środowiska międzynarodowego.
Prof. Longin Pastusiak swoje wystąpienie poświęcił historycznym źródłom dyplomacji
amerykańskiej. Jak zauważył, nie jest łatwo wyliczyć główne cechy dyplomacji Stanów
Zjednoczonych w XVIII i XIX w. Trudność bierze się stąd, że nie wszystkie zasady były
konsekwentnie przestrzegane, cechy te pojawiały się i znikały w różnych okresach historii
Stanów Zjednoczonych. Niemniej Profesor wyróżnił sześć cech, które przetrwały najdłużej:
1) doktryna izolacjonizmu, 2) doktryna Monroego, 3) doktryna nieinterwencji, 4) wolność
mórz, 5) polityka otwartych drzwi i 6) pokojowe rozwiązywanie sporów. Odniósł się również
do historiografii dyplomacji amerykańskiej. Jakkolwiek Historia Dyplomatyczna Stanów
Zjednoczonych jest dziedziną popularną w USA, to publikacje amerykańskie z tego zakresu
nie wyróżniają się niczym szczególnym. W większości dotyczą one faktograficznej strony
z mniejszą lub większą skłonnością przywiązywania wagi do jednego lub kilku czynników.
Słabością amerykańskiej historiografii dyplomacji jest izolowanie działalności rządu USA
na arenie międzynarodowej od sytuacji wewnętrznej w kraju i czynników wewnętrznych
kształtujących decyzje w odniesieniu do polityki zagranicznej. Często można odnieść wrażenie, iż istniała tylko tzw. czysta dyplomacja.
W dalszej części konferencji analizowano ewolucję przedmiotową i podmiotową dyplomacji. Współcześnie znacznie rozszerzył się przedmiotowy katalog problemów międzynarodowych, którymi zajmuje się dyplomacja. Stosunkowo dużo uwagi prelegenci poświęcili
dyplomacji wojskowej.
Prof. L. Łukaszuk stwierdził, iż współczesna dyplomacja wojskowa przechodzi istotną
ewolucję przystosowawczą do nowych uwarunkowań jej szerszego obszaru działalności zawodowej. W warunkach konfliktów zbrojnych, jakie wystąpiły w ostatnich latach w Iraku,
Afganistanie, Bośni czy Kosowie zaistniała potrzeba stosowania przez dyplomatów wojskowych metod i narzędzi oddziaływania mających charakter militarno-cywilny. Wojskowi,
uczestniczący w takich operacjach, przeważnie nie posiadają odpowiedniego przygotowania
dyplomatycznego. Potrzebne są więc nowe formy szkolenia dla dyplomatów wojskowych,
które pozwolą im lepiej współpracować z instytucjami cywilnymi w celu rozwiązywania
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takich konfliktów. Zwrócił również uwagę na przewartościowania roli attache wojskowych,
których formy i metody działania są niekiedy zbliżone do działań dyplomatów cywilnych.
Dr J. Gryz potwierdził, iż dyplomacja wojskowa przechodzi ewolucję podmiotową i przedmiotową. Zakres podmiotowy dyplomacji wojskowej ulega poszerzeniu. Funkcje dyplomatyczne wykonują oficerowie, którzy nie mają statusu dyplomatycznego. Podobnie rozszerza
się jej zakres przedmiotowy. Dyplomaci wojskowi reprezentują swoje państwo, ale również
organizację, w której działają. Referent wskazał nowe obszary aktywności dyplomatycznej
wojskowych oraz nowe funkcje tej dyplomacji, chociażby takie, jak monitorowanie sytuacji
kryzysowych i konfliktów czy promowanie przemysłu obronnego własnego państwa. Znaczenie tej ostatniej funkcji w działaniu dyplomacji amerykańskiej podkreślił dr K. Pawłowski. Postawił dosyć kontrowersyjną tezę, iż nasz sojusz ze Stanami Zjednoczonymi wpadł
w pułapkę szczególnej pozycji korporacji amerykańskich w dyplomacji wojskowej USA.
Kolejnym niezwykle istotnym obszarem działań dyplomatycznych, dyskutowanym
podczas konferencji, była dyplomacja ekonomiczna. Prof. L. Zyblikiewicz stwierdził, iż
o funkcjonowaniu gospodarki światowej będą decydować państwa (głównie te skupione
w grupie G-20), a nie prawa rynku czy korporacje międzynarodowe, a najistotniejsze decyzje
wewnątrz państwa w zakresie dyplomacji ekonomicznej będą należały do innych ministerstw
niż MSZ. Dr H. Dumała wskazała na trudności we współpracy oraz w poszukiwaniu rozwiązań instytucjonalnych w zakresie dyplomacji ekonomicznej pomiędzy Ministerstwem Spraw
Zagranicznych a Ministerstwem Gospodarki w Polsce. Stwierdziła, że w 2006 r. nastąpiło
co prawda rozdzielenie instrumentarium zagranicznej polityki ekonomicznej na dyplomację
ekonomiczną, realizującą makroekonomiczne interesy państwa i gospodarki oraz handlową,
działającą na rzecz przedsiębiorstw. Porozumienie nie wyczerpuje jednak pierwotnych założeń reformy dyplomacji. Zagrożeniami dla jej skutecznej realizacji są zwłaszcza czynniki:
strukturalne (brak agencji promocji, nie zawsze czytelny podział zadań między MSZ i MG),
finansowe (relatywnie niskie nakłady na cele promocyjne) oraz personalne (ograniczone
zasoby odpowiednio wykształconej kadry).
O ile ekonomia czy wojskowość są już od wieków zakorzenione w praktyce dyplomatycznej, to prawa człowieka czy ochrona klimatu są stosunkowo nowymi płaszczyznami działań
dyplomatycznych. „Dyplomacja klimatyczna” jest procesem in statu nascendi, a swoistym
„kamieniem milowym” w procesie jej kształtowania były negocjacje Protokołu z Kioto. Mgr
H. Gnaś poddał analizie proces negocjacji Protokołu, wskazując na jego głównych aktorów
(grupy państw o podobnych interesach), stosowane procedury dyplomatyczne i negocjacyjne.
Zwrócił również uwagę, iż aparatem organizacyjnym realizującym cele państw w przypadku „dyplomacji klimatycznej” są nie ministerstwa spraw zagranicznych, ale ministerstwa
ochrony środowiska lub ich odpowiedniki w poszczególnych państwach.
Kolejnym przedmiotem działań dyplomatycznych są prawa człowieka. Dr J. Rybczyńska
analizowała rolę organizacji pozarządowych w tym obszarze. Zwróciła uwagę na ewolucję
ich zainteresowań kwestiami praw człowieka, stwierdzając, iż w latach 90. proces ten uległ
znacznemu przyspieszeniu. Angażują się one w proces prawotwórczy na poziomie międzynarodowym poprzez: inicjowanie działań politycznych (kształtowanie debaty, wpływanie
na stanowisko państw), dostarczanie informacji i ekspertów, udział w konferencjach międzynarodowych, monitorowanie praw człowieka, czy tworzenie sieci poziomych powiązań
współpracy. Wskazała również na trudności w zakresie współpracy dyplomatycznej pomiędzy
państwami a organizacjami pozarządowymi, przejawiające się w problemie zachowania
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poufności, w sytuacji gdy zasadą działania NGOs jest transparentność, czy problemach
związanych z zawieraniem kompromisów, które często są dla organizacji pozarządowych
nie do przyjęcia.
Rolę i funkcję transnarodowych organizacji pozarządowych jako nowych podmiotów
działań dyplomatycznych w różnych obszarach stosunków międzynarodowych analizowała
również mgr E. Panas. Organizacje pozarządowe wypełniają przestrzeń pozostawioną przez
państwa, w tych dziedzinach, w których ich możliwości decyzyjne i działania są nieefektywne.
Idea „nowej dyplomacji” wynika z przekonania, że następuje zmiana dotychczasowej tradycyjnej, międzypaństwowej natury dyplomacji. Fenomen tego zjawiska polega na przenikaniu
aktywności podmiotów innych niż państwa do międzynarodowych procesów negocjacyjnych.
Specyfiką „nowej dyplomacji” jest jej hybrydowy charakter. Łącząc bowiem elementy tradycyjnej dyplomacji z nowymi trendami lansowanymi przez podmioty pozarządowe, tworzy
wyjątkowy mechanizm, stając się „nową jakością” w stosunkach międzynarodowych.
W trakcie konferencji zaakcentowano również rolę dyplomacji publicznej. Obejmuje
ona aspekty stosunków międzynarodowych wykraczające poza tradycyjną dyplomację,
takie jak kształtowanie opinii publicznej w innych państwach, wzajemne oddziaływanie
grup społecznych i ich interesów, relacjonowanie wydarzeń zagranicznych i ich wpływu na
politykę. Jest również skierowana do szerszego grona odbiorców niż dyplomacja klasyczna.
Jej podmiotami są rządy państw, parlamenty i partie polityczne oraz aktorzy niepaństwowi: organizacje pozarządowe czy korporacje transnarodowe (w tym koncerny medialne).
Dylematy terminologiczne związane z pojęciem dyplomacji publicznej omawiała mgr M.
Kornacja. W swoim wystąpieniu wskazywała na konieczność odróżnienia od dyplomacji
publicznej takich pojęć, jak „propaganda”, „dyplomacja medialna”, „dyplomacja kulturalna” „międzynarodowe public relations” czy „branding”. Definicyjna niejednoznaczność
tych terminów jest w dużej mierze warunkowana kulturowo i politycznie. W stosunku do
większości wymienionych pojęć termin dyplomacja publiczna obejmuje znacznie szersze
spektrum działań i podmiotów. Wyróżnia ją wzrost znaczenia pozarządowych uczestników komunikowania międzynarodowego, którzy występują zarówno w roli wykonawców
kampanii rządowych, jak i samodzielnych nadawców. Coraz częściej działania rządu mają
wobec nich charakter koordynujący, a nie kierujący. Ponadto, dyplomacja publiczna, w przeciwieństwie do propagandy nie narzuca jednostronnie interpretacji politycznej. Stanowi
natomiast alternatywne źródło informacji. Efektywna dyplomacja publiczna to oddziaływanie
dwustronne.
Częścią dyplomacji publicznej jest dyplomacja kulturalna. Jest to promocja kraju poprzez
szeroko rozumianą kulturę, wymianę idei w sferze kultury, sztuki, wartości i tradycji. Jej
celem jest promowanie wzajemnego zrozumienia między narodami. O działaniach polskiej
dyplomacji w sferze promowania państwa za granicą, na przykładzie Instytutów Polskich,
mówiła dr A. Umińska-Woroniecka. Obecnie na świecie funkcjonuje 21 Instytutów Polskich,
z czego 19 w Europie, a dwa poza kontynentem – w Nowym Jorku i Tel-Awiwie. Zwraca
uwagę nieobecność polskich placówek na innych kontynentach, przede wszystkim w Azji
oraz Ameryce Południowej. Referentka poddała analizie polską siatkę dyplomacji kulturalnej
(aspekty prawne, instytucjonalne i funkcjonalne). Uznała, iż przyjęty przez resort spraw
zagranicznych kierunek działań w tym zakresie jest właściwy. Instytuty Polskie zmieniają
krąg odbiorców, docierając nie tylko do Polonii, ale również do szerszej grupy obywateli
państwa przyjmującego. Niemniej – szczególnie w państwach poradzieckich – konieczne jest
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zachowanie specyfiki funkcjonowania IP jako miejsca umożliwiającego spotkania z kulturą
i językiem osobom polskiego pochodzenia.
Rolę dyplomacji społecznej w polityce Polski wobec Ukrainy oceniał mgr J. Kowalczyk.
W swoim wystąpieniu odniósł się do aktywności organizacji pozarządowych angażujących
się w budowę społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie.
Uczestnicy konferencji poprzez swoje wystąpienia pokazali, że współczesna dyplomacja
ma wiele różnych „oblicz”. Współczesne środowisko dyplomatyczne jest splotem interakcji
pomiędzy państwowymi i niepaństwowymi aktorami, którzy realizują różne formy oficjalnej
i nieoficjalnej dyplomacji. W związku z wielością podmiotów (także tych wewnątrz państwa),
którym przypisuje się podejmowanie działań dyplomatycznych, w wystąpieniu dr B. Surmacz,
pojawiło się pytanie o to, kto dziś jest dyplomatą. Wedle referentki coraz bardziej zaciera się
możliwość dystynkcji między tym, co jest działaniem dyplomatycznym, a co nie jest, kto jest
dyplomatą, a kto nie jest. Czy dyplomacja traci swoją profesjonalną tożsamość i wkraczamy
w erę „dyplomacji bez dyplomatów”, czy odwrotnie dyplomatą może być dzisiaj każdy? Jest
to więc w istocie pytanie o kryterium pozwalające zdefiniować dyplomatę i wyróżnić to, co
jest aktem dyplomatycznym. B. Surmacz zaproponowała rozgraniczenie pojęć dyplomacji
i dyplomaty. Konsekwencją tego będzie uznanie, że nie każda aktywność, którą określamy
jako dyplomatyczna, jest realizowana przez dyplomatów. Dyplomatę nadal definiujemy
w kategoriach reprezentacji suwerennych podmiotów prawa międzynarodowego, czy nawet
grupy takich podmiotów, a nie w kategoriach reprezentacji interesów aktorów niesuwerennych.
W dyskusji na zakończenie konferencji uczestnicy zgodzili się, że następuje istotna ewolucja
zadań, funkcji i form dyplomatycznych. Współczesna dyplomacja podejmuje wyzwania, wynikające ze zmian środowiska międzynarodowego, adaptując się do zmieniającej się rzeczywistości.
Zauważyli również, że w badaniach nad współczesną dyplomacją występuje duży chaos terminologiczny. W związku z tym pojawił się postulat konieczności precyzowania siatki pojęciowej.
dr Beata Surmacz
Zakład Stosunków Międzynarodowych

Uzyskane stopnie/tytuły
Dr hab. Konrad Zieliński (Zakład Badań Etnicznych) decyzją Senatu UMCS z dn. 30 września
2009 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego UMCS

25 września 20009 r. odbyło się kolokwium habilitacyjne dr. Michała Strzeleckiego.
Podstawę habilitacji stanowiła rozprawa Wizje wychowania społecznego w polskiej myśli
politycznej 1918-1939, Wyd. UKW, Bydgoszcz 2008, s. 442. Recenzenci: prof. dr hab.
Michał Śliwa (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie); dr hab. Waldemar Paruch, prof.
nadzw. (Wydział Politologii UMCS); prof. dr hab. Teresa Kulak (Uniwersytet Wrocławski);
prof. dr hab. Witold Wojdyło (UMK w Toruniu)
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Nagrody

♦ Dr hab. Maria Marczewska-Rytko, prof. nadzw. (Zakład Ruchów Politycznych) otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej
♦ Dr hab. Wojciech Sokół (Zakład Systemów Politycznych) dostał Nagrodę Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego II stopnia za osiągnięcia naukowe, za książkę habilitacyjną
Geneza i ewolucja systemów wyborczych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej.
♦ Prof. dr hab. Marek Żmigrodzki (Zakład Systemów Politycznych) otrzymał Nagrodę
im. Profesora Franciszka Ryszki za rok 2009 za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie
transformacji systemów politycznych, a zwłaszcza systemów Europy Środkowo-Wschodniej

Granty

♦ Dr hab. Maria Marczewska – Rytko, prof. nadzw. (Zakład Ruchów Politycznych)
realizuje międzynarodowy grant zespołowy Populism and Neo-Populism in Central and
Eastern Europe (Russia, Romania, Hungary, Poland and Slovakia) pod kierownictwem prof.
Michaela Shafira w latach 2008 – 2012
♦ Dr hab. Stanisław Michałowski, prof. nadzw. (Zakład Samorządów i Polityki Lokalnej) uzyskał grant promotorski na realizację projektu: Wizerunki prezydentów miasta
Lublina na łamach lokalnych dzienników w latach 1990-2006 (realizacja mgr Katarzyna
Mieczkowska-Czerniak)
♦ Dr Paweł Frankowski (Zakład Samorządów i Polityki Lokalnej) został koordynatorem
projektu w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego w ramach Działania I (temat
projektu Mobilność Studentów i Pracowników Szkół Wyższych)
♦ Dr Bartosz Bojarczyk (Zakład Stosunków Międzynarodowych) uzyskał grant indywidualny Prorektora UMCS ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą na realizację
projektu: Polityka zagraniczna Islamskiej Republiki Iranu w okresie prezydentury Mahmuda
Achmadineżada
♦ Dr Piotr Tosiek (Zakład Stosunków Międzynarodowych) uzyskał grant indywidualny
Prorektora UMCS ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą na realizację projektu:
Demokracja w Unii Europejskiej po traktacie lizbońskim. Wymiar prawny i polityczny

Opublikowane książki
Monografie:

Henryk Chałupczak, Edward Kołodziej, Zjazdy i konferencje konsulów polskich we Francji. Protokoły i referaty,
Wyd. UMCS, Lublin 2009, s. 486
Publikowane w książce sprawozdania i referaty, traktowane
przez ich twórców jako materiały tajne, zachowały się w formie
kopii. Pochodzą one z przechowywanych w Archiwum Akt

284

KRONIKA NAUKOWA WYDZIAŁU POLITOLOGII

Nowych zespołów akt Ambasady RP w Paryżu i Konsulatu RP w Marsylii; kilka dokumentów odnaleziono w zespole akt Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Nigdy nie wydano
ich w całości, chociaż niektóre były znane badaczom. W obecnej edycji do druku podano
materiały obrazujące przebieg konferencji i zjazdów, zarówno „lokalnych”, jak i „centralnych”
organizowanych we Francji, głównie w Paryżu.
Katarzyna Krzywicka, El continente en cambio. Ensayos
para un debate sobre America Latina, Wyd. UMCS, Lublin
2009, s. 149.
Poszukiwanie własnej drogi rozwoju towarzyszy Ameryce
Łacińskiej od powstania niepodległych państw w XIX wieku.
Pytanie dotyczące modelu własnego rozwoju nie straciło także
aktualności w XX w. i stale powraca w nowych uwarunkowaniach politycznych, gospodarczych i społecznych regionu
w XXI wieku. W różnych gremiach i kręgach społecznych trwa
debata na temat stworzenia programów rozwoju przystających
do potrzeb i uwarunkowań Ameryki Łacińskiej. Niewątpliwie
Ameryka Łacińska znajduje się na etapie zdefiniowania nowej
tożsamości politycznej, gospodarczej, społecznej i regionalnej. Jest to proces, który polega
na poszukiwaniu, eksperymencie i transformacji systemowej. Prezentowana książka zawiera
siedem studiów, które łączy to, że odnoszą się do wybranych problemów rozwoju regionu
Ameryki Łacińskiej na przełomie XIX i XX wieku. Celem pracy jest udział w debacie na
temat przemian na kontynencie latynoamerykańskim, a także propagowanie i pogłębienie
wśród czytelników zainteresowania problemami Ameryki Łacińskiej dla lepszego zrozumienia współczesnej rzeczywistości tego regionu.
Włodzimierz Mich, Przeciw pauperyzacji i wywłaszczeniu.
Walka Związku Ziemian w Warszawie o opłacalność produkcji i zachowanie własności folwarcznej w latach 1916-1926,
Wyd. UMCS, Lublin 2009, s. 340.
Praca stanowi zwieńczenie swoistej trylogii poświęconej
działalności Związku Ziemian w Warszawie w okresie od jego
powstania do przewrotu majowego. W opublikowanych już
książkach autor przedstawił funkcjonowanie Związku, jego
walkę o wpływy i podejmowane przezeń próbę rozwiązania
kwestii służbowej. Zamknięciem tego cyklu jest omówienie
zabiegów ZZ w sprawie opłacalności produkcji i podejmowanych przezeń prób przeciwdziałania przymusowemu wywłaszczeniu folwarków. Taka właśnie intencja przyświecała autorowi przy przygotowywaniu tej
pracy.
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Justyna Misiągiewicz, Polityka zagraniczna Turcji po zimnej
wojnie, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 298
Turcja stanowi przykład państwa znajdującego się na cywilizacyjnym rozdrożu, państwa, które podjęło próbę zmiany
swej tożsamości cywilizacyjnej. [...] Spór o to, czym jest i powinna być Europa ze względu na swe chrześcijańskie korzenie,
przejawia się w chwili obecnej w dyskusji o możliwej akcesji
Turcji do UE. Położenie geopolityczne Turcji powoduje tak
aspiracje, jak i starania polityków tureckich do pełnienia przez
państwo roli „pomostu” łączącego Europę i Bliski Wschód.

Lidia Pokrzycka, Prasa ogólnoinformacyjna w regionie lubelskim po 1989 roku, Wyd. UMCS, Lublin 2009, s. 290.
Publikacja stawia sobie za cel zbadanie, jak funkcjonuje
ogólnoinformacyjna prasa lokalna i regionalna w regionie
lubelskim, a także ukazanie głównych obszarów zmian zachodzących w ogólnoinformacyjnej prasie Lubelszczyzny. W kręgu
zainteresowań autorki pozostały także kwestie związane z przemianami lokalnych wydawnictw i warunkami wydawania oraz
funkcjami pełnionymi przez prasę w środowisku.

Opracowania zbiorowe:

Charles Taylor’s Vision of Modernity: Reconstructions and Interpretations, red. Christopher Garbowski, Jan Hudzik, Jan Kłos,
wyd. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 2009, s. 230.
Charles Taylor is currently one the most renowned and
influential contemporary philosophers. He is also widely quoted
and discussed both in the social sciences and humanities. The selection of contributions in the current volume offer a penetrating
cross section of Taylor’s thought. They are derived from a conference held in October 2008 in Lublin, Poland. Although some of
the articles are focused on a reconstruction of the philosopher’s
concepts, most either engage in a polemic with elements of his
thought or find inspiration in it for their own reflections. The
contributions are grouped in four parts: philosophy and the modern self; the problem of secularization; between liberalism and communitarianism; and, language, literature and culture.
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Helena Mniszkówna, red. K. Stępnik, M. Gabryś, Wyd. UMCS,
Lublin 2009, s. 236
Tom monograficzny poświęcony pisarstwu Heleny Mniszek ukazał się w serii „Obrazy Kultury Polskiej” w stulecie
opublikowania Trędowatej. Dotychczas twórczość pisarki nie
była przedmiotem konfrontacji i dyskusji naukowych. Dorobek
Mniszkówny oceniano przez pryzmat jej literackiego debiutu,
najczęściej piętnowano go i etykietowano opiniami pełnymi
uprzedzeń i stereotypów. Celem naukowej tej książki jest opis
reprezentatywnej części pisarstwa autorki Panicza poprzez
użycie różnorakich kluczy metodologicznych, z intencją nowych
odczytań badawczych utworów, które dotychczas nigdy nie
były omawiane. Autorzy szkiców dokonywali analiz i interpretacji poszczególnych powieści
Mniszkówny, ale także interesowali się organizującą je przestrzenią kulturowo-literacką,
w której odbywa się „korespondencja” motywów, idei i wartości, włącznie z ich parodiowaniem.
Białoruś w stosunkach międzynarodowych, red. Ireneusz Topolski, Wyd. UMCS, Lublin 2009, s. 333.
Niepodległa Białoruś od momentu rozpadu ZSRR jest
przedmiotem szczególnego zainteresowania polskich polityków,
badaczy i zwykłych obywateli. Pomijając powody takiego
zainteresowania, należy podkreślić, że młode państwo jest
ważnym elementem w systemie bezpieczeństwa regionalnego.
Współczesna problematyka białoruska jest czymś dynamicznym,
wymagającym stałego zaangażowania. Dlatego należy docenić
tę pracę zbiorową, poszerzającą informacje w tej dziedzinie.
Konwencja pracy jest spójna, czytelna. Przedstawione artykuły
w całości stanowią interesujące studium współczesnej Białorusi,
a niniejszy tom będzie dobrym podręcznikiem akademickim dla studentów politologii, stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa narodowego. Książka składa się z IV części:
I. Uwarunkowania wewnętrzne polityki zagranicznej Białorusi; II. Pozycja międzynarodowa
Białorusi; III. Białoruś w stosunkach dwustronnych; IV. Białoruś w stosunkach wielostronnych.
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Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych
w Polsce, red. A. Antoszewski, A. Dumała, B. Krauz-Mozer,
K. Radzik, Lublin 2009, s. 468.
Problemy metodologiczne od kilku lat znowu przyciągają
coraz większą uwagę polskich politologów. Dzieje się tak nie
bez ważnych powodów. Osiągnięty został nowy próg ilościowy rozwoju kadry naukowej i jej zorganizowania w sześciu
wydziałach uniwersyteckich oraz w Polskiej Akademii Nauk.
Nastąpił bardzo widoczny przyrost publikacji w zakresie nauk
o polityce, poszerzył się rynek wydawniczy i zasięg dydaktycznego oddziaływania. Jednak ten ilościowy wzrost wymaga
symetrycznego skoku jakościowego, a to jest uwarunkowane
właśnie utrwaleniem solidnych podstaw z teorii i metodologii. Odczuwalny stał się wymóg
odważnego otwarcia na inne dyscypliny naukowe i także doprecyzowania autonomicznej
tożsamości poznawczej i warsztatowej politologii, wykrystalizowania w jej obrębie szkół
i tradycji, poszerzenia grupy autorytetów naukowych. Publikacja jest zbiorem artykułów przygotowanych przez uczestników konferencji „Metodologia badań politologicznych w Polsce”,
która odbyła się w dniach 17-18 czerwca 2008 roku na Wydziale Politologii Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie, red.
Ewa Maj, Wyd. UMCS, Lublin 2009, s.184
Praca jest zbiorem studiów i szkiców, będących pokłosiem
konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Politologii
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w dziewięćdziesiątą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
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Współczesne media: status, aksjologia, funkcjonowanie, red.
Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura, Wyd. UMCS, Lublin
2009, t. 1 i 2., s. 482 i 336
Dwutomowa publikacja stanowi zbiór refleksji badaczy
różnych dyscyplin naukowych, których połączył specyficzny
przedmiot zainteresowania, czyli media. Celem redagujących
tomy I. Hofman i D. Kępy-Figury było udokumentowanie zarówno wieloaspektowości samych mediów, jak i metodologicznego
zróżnicowania prowadzonych badań. Uczynienie tematem
książki metodologicznego i tematycznego bogactwa badań nad
komunikacją medialną jest istotne zarówno w kontekście dyskusji dotyczącej uniezależniania się odrębnej nauki, nazywanej
komunikologią, jak i ze względu na nadzieję lubelskiego ośrodka badań nad komunikacją
medialną, rozwijającego się wokół Zakładu Dziennikarstwa UMCS, na zainicjowanie cyklu
spotkań objętych wspólnym tytułem „Współczesne media”.
Z dziejów prasy konserwatywnej. Przegląd tytułów, red. Włodzimierz Mich, Bogdan Borowik, Wyd. UMCS. Lublin 2009, s. 292
Prezentowana publikacja ma przyczynić się do powstania
w przyszłości całościowego ujęcia dziejów prasy konserwatywnej. Zamieszczone w prezentowanym tomie artykuły ułożone
zostały w trzy części odpowiadające poszczególnym okresom
funkcjonowania prasy konserwatywnej: okres zaborów, II
Rzeczpospolita, schyłek PRL i początek III Rzeczypospolitej.
W obrębie każdego z tych okresów na plan pierwszy wysunięto
dzienniki.

Współpraca międzynarodowa

W dniu 4 listopada na Wydziale Politologii UMCS odbył się wykład dr. Carlosa Dimeo
Alvareza na temat Bolivarianismos, giros ideológicos, políticos y filosóficos en el proceso
político revolucionario en Venezuela (Boliwaryzmy, zmiany ideologiczne, polityczne i filozoficzne. Kilka refleksji na temat rewolucyjnego procesu politycznego w Wenezueli). Wykład
na język polski przetłumaczyła Pani mgr Anna Wendorff.
W spotkaniu wziął udział Charge d’Affaires Ambasady Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce Pan Jesús M. Cruz z małżonką. Gości oraz uczestników spotkania przywitali
dr hab. Grzegorz Janusz, prof. nadzw. – Dziekan Wydziału Politologii oraz dr Katarzyna
Krzywicka – opiekun naukowy Koła Latynoamerykanistów.
Dr Carlos Dimeo Alvarez, profesor i wykładowca w Instytucie Filologii Romańskiej
UMCS, podzielił się refleksjami na temat przebiegu transformacji systemu politycznego
w Wenezueli. Uwagę słuchaczy skoncentrował na kryzysie instytucji wenezuelskiej demokracji
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przedstawicielskiej w latach 80 i 90. XX wieku oraz wpływie uwarunkowań ekonomicznych
i społecznych na proces transformacji państwa. Prowadzący wykład scharakteryzował założenia programowe rewolucji boliwariańskiej realizowanej od 1999 roku przez prezydenta
Wenezueli Hugo Chaveza Friasa oraz odniósł się do inspiracji filozoficznych i ideologicznych
tego projektu. Po wykładzie odbyła się żywa dyskusja, podczas której na pytania uczestników spotkania odpowiadał prowadzący wykład oraz przedstawiciel Ambasady Wenezueli.
Na zakończenie spotkania Tomasz Kłosowicz Przewodniczący Koła Latynoamerykanistów – KL, zaprosił obecnych do kontynuowania dyskusji w dniu kolejnym, 5 listopada,
podczas spotkania roboczego KL, wzbogaconego o prezentację filmu dokumentalnego na
temat Wenezueli. Wykład dr. Carlosa Dimeo Alvareza zainaugurował cykl wykładów otwartych zaplanowanych w ramach programu aktywności naukowej Koła Latynoamerykanistów
na Wydziale Politologii UMCS.
Dr Katarzyna Krzywicka
(Zakład Ruchów Politycznych)

Współpraca Wydziału Politologii z Meksykiem

W dniach 28 listopada – 2 grudnia 2009 roku gościł na Wydziale Politologii ekonomista
i politolog, doktor Gerardo Reyes Guzmán z Uniwersytetu Iberoamerykańskiego w Puebla,
w Meksyku. Wizyta meksykańskiego gościa była owocem współpracy nawiązanej w ramach
projektu El sistema político de México: cambios y continuidades, realizowanego przez doktor
Katarzynę Krzywicką z Zakładu Ruchów Politycznych.
W dniu 30 listopada o godz. 17.00 w Sali Rady Wydziału Politologii odbył się wykład
otwarty dr. Guzmana na temat: The Mexican Economic Crisis 2008-2009: an approach to an
ongoing process. W imieniu władz Wydziału gościa powitał prof. dr hab. Edward Olszewski,
kierownik Zakładu Ruchów Politycznych oraz dr Katarzyna Krzywicka, opiekun naukowy
Koła Latynoamerykanistów na Wydziale Politologii. Spotkanie poprowadził i moderował
dyskusją prof. Marek Pietraś, kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych. Wykład
został zrealizowany w ramach cyklu spotkań otwartych Koła Latynoamerykanistów UMCS,
poświęconych problematyce krajów Ameryki Łacińskiej.
Dr Gerardo Reyes Guzmán podzielił się z uczestnikami wykładu przemyśleniami na
temat kryzysu gospodarczego w Meksyku. Wychodząc od charakterystyki kryzysu hipotecznego w USA w latach 2007-2008, stwierdził, iż gospodarka meksykańska w dotkliwy
sposób odczuła skutki tego zjawiska. Recesja północnoamerykańska wpłynęła negatywnie
na działalność rynku papierów wartościowych i wywarła wpływ na deprecjację kursu walutowego we wrześniu 2008. Charakteryzując źródła stabilizacji gospodarki meksykańskiej
przed kryzysem, zwrócił uwagę na znaczenie wpływów dewizowych z pięciu źródeł, a mianowicie: eksportu ropy naftowej, zagranicznych przekazów pieniężnych, handlu narkotykami,
bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz turystyki. Stwierdził, iż wymienione źródła
wpływów dewizowych zostały w znacznym stopniu dotknięte skutkami amerykańskiej
recesji. Równocześnie, sektor wytwórczości manufakturowej został osłabiony kryzysem
w przemyśle samochodowym, co tym samym wpłynęło na spadek wpływów dewizowych.
Kryzys pogłębił się także przez zmniejszenie wpływów z eksportu ropy naftowej i spadek
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wpływów podatkowych z aktywności gospodarczej poważnie dotykając sektor finansów publicznych. Ze względu na wpływ tych wskaźników, rząd meksykański podjął poważne cięcia
w wydatkach publicznych i podniósł opodatkowanie, aby zapobiec powiększeniu deficytu
publicznego oraz obniżeniu pozycji Meksyku w rankingach Fitch, Moody’s, Standard i Poors.
Wykładowca zwrócił uwagę, że ograniczenie finansowania sektora publicznego wywołało
poważne konsekwencje polityczne, ponieważ wpłynęło na pogorszenie podstaw dobrobytu
społecznego, wzrost bezrobocia, zwiększenie ubóstwa, wzrost nieformalnego rynku oraz
rozwój zjawiska przestępczości zorganizowanej. Konkludując, dr Guzmán stwierdził, iż skutki
ekonomiczne i społeczne omówionych zjawisk mogą mieć wpływ na spadek lub utratę poparcia dla obecnego rządu PAN w przyszłych wyborach prezydenckich, które nastąpią w 2012
roku. Po wykładzie odbyła się ożywiona dyskusja, którą koordynował prof. Marek Pietraś.
Zainicjowana współpraca z doktorem Gerardo Reyesem Guzmanem będzie kontynuowana. W semestrze letnim 2010 r. naukowiec z Meksyku powróci na Wydział Politologii,
aby przeprowadzić w języku angielskim dwa przedmioty dla studentów stosunków międzynarodowych. Problematyka wykładów zaproponowana przed dr. Gerardo Reyesa Guzmana
dotyczy charakterystycznych i ważnych dla rozwoju Ameryki Łacińskiej zjawisk, a mianowicie: ubóstwa (temat wykładu – Poverty in Latin America and the Caribbean) oraz migracji
(temat wykładu – International Migration).
Dr Katarzyna Krzywicka
(Zakład Ruchów Politycznych)
Dr Jakub Olchowski (Zakład Stosunków Międzynarodowych) w dniach 15-20 listopada
przebywał w ramach Programu LLP Erasmus na Uniwersytecie im. Mykolasa Romerisa
w Wilnie. Wygłosił tam wykład: Wschodnia polityka Polski w latach 1989-2009 (w języku
angielskim).
Dr Anna Moraczewska (Zakład Stosunków Międzynarodowych) prowadziła współpracę
z International Boundary Research Unit, Durham University, GB (badania z zakresu granic
państwowych), a także z Uppsala University w Szwecji w ramach Baltic University Programme (współpraca dotyczy programu edukacyjnego z zakresu regionu Morza Bałtyckiego).
Zebrał Jakub Nowak
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