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Dawid Kamiński, rec. [Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej we współczesnym świecie, red. Maria Marczewska-Rytko, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010, ss. 605]
We współczesnym świecie trudno byłoby wskazać państwa rozwinięte nieoparte
na zasadach demokracji. Jednak równie niełatwo byłoby wyobrazić sobie państwo, które
opierałoby się jedynie na demokracji bezpośredniej. Ta forma demokracji, rozumiana jako
działalność wszystkich uprawnionych do głosowania obywateli, mająca na celu kierowanie polityką państwa, jest obecnie mało realna. Należy jednak zauważyć, że większość
obecnych systemów demokracji pośredniej zachowało w swoich ustawodawstwach narzędzia, dzięki którym obywatele mogą brać czynny udział w kształtowaniu polityki danego
kraju. Wśród tych narzędzi należy wymienić: referenda, plebiscyty, inicjatywy społeczne
i konsultacje społeczne. Istnienie tych narzędzi, zakres funkcjonowania, ich rozwój oraz
perspektywy stały się tematem badań zarówno naukowców polskich, jak i światowych.
W 2011 roku pod redakcją Marii Marczewskiej-Rytko ukazała się praca zbiorowa
pt. Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej we współczesnym świecie, wydana przez
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Opracowanie to jest
efektem refleksji autorów na temat kondycji demokracji bezpośredniej we współczesnym
świecie. Zgodnie ze słowami redaktor tomu we wstępie, debata nad demokracją bezpośrednią obejmuje „wymiar lokalny i globalny, sferę aksjologiczną i instytucjonalną, a także perspektywę porównawczą (polską, europejską i światową)”.
Recenzowana praca zawiera trzydzieści artykułów, które zostały ujęte w pięciu częściach książki. Pierwsza część dotyczy Demokracji bezpośredniej – dylematów i wyzwań,
druga Demokracji bezpośredniej w Polsce i wybranych państwach Europy Wschodniej,
trzecia Demokracji bezpośredniej w wybranych państwach Europy Zachodniej, czwarta Demokracji bezpośredniej w USA, Kanadzie i Meksyku, piąta to Aneks. Poszczególne
części zostały precyzyjnie podzielone i jak widać podziału tego dokonano według kryterium terytorialnego.

188

RECENZJE. SPRAWOZDANIA

Ze względu na mnogość artykułów oraz wyraźny i dokładny podział na części recenzja nie będzie się odwoływała do każdego artykułu z osobna. Zostaną natomiast poruszone najważniejsze kwestie zawarte w poszczególnych rozdziałach.
We Wprowadzeniu, które otwiera opracowanie, Maria Marczewska-Rytko dokonuje krótkiej charakterystyki instytucji demokracji bezpośredniej, jej charakteru władczego
oraz proceduralnego. Należy zaznaczyć, że autorka wskazuje również na fakt używania
elementów demokracji bezpośredniej przez reżimy antydemokratyczne. W dalszej części
Wprowadzenia została zawarta informacja na temat zakresu opracowania i celu, w jakim
zostało stworzone.
Na część pierwszą, zatytułowaną Demokracja bezpośrednia – dylematy i wyzwania,
składa się siedem artykułów, które zostały ułożone w logiczną całość. Pierwszy jest artykuł Andrzeja Sepkowskiego, który w swojej pracy, przywołując różne definicje oraz mity,
które narosły wokoło demokracji, stara się ukazać korzenie tego systemu. Dzięki takiemu
podejściu autor przybliża demokrację w sposób bardziej obiektywny niż byłoby to możliwe poprzez przytoczenie jednej definicji czy poglądu. W kolejnych artykułach autorzy
(A. Gałkowska, S. Gałkowski, S. Mrozowska, S. Krzyżniak, J. Wyleżałek) swoją uwagę
skupiają na obecnym stanie demokracji bezpośredniej. Wskazują oni na problemy, z jakimi borykają się współczesne państwa demokratyczne w zakresie stosowania demokracji
bezpośredniej. Badacze w swoich pracach podejmują różne ujęcia dylematów i wyzwań,
przed jakimi stoi demokracja bezpośrednia we współczesnym świecie. Dzięki różnym podejściom do tematu autorzy proponują odmienne rozwiązania tych problemów. Należy
podkreślić, że artykuły składają się na logiczną całość, a rozwiązania w nich prezentowane nie są ze sobą sprzeczne. Dlatego też mogą one być traktowane jako komplementarne
podejście do tematu i mogą być stosowane równocześnie, co prawdopodobnie przyniosłoby najbardziej pożądane efekty dla przyszłego rozwoju demokracji bezpośredniej. Ostatnie dwa artykuły autorstwa Leszka Porębskiego i Magdaleny Musiał-Karg skupiają się na
wykorzystaniu nowoczesnych technologii w demokracji bezpośredniej. Autorzy wskazują na możliwości, jakie oferują nowe technologie informacyjne i komunikacyjne (Information and Communication Technologies-ICT). W obu przypadkach badacze zgadzają
się z pozytywnym wpływem ICT na działanie oraz rozwój demokracji bezpośredniej poprzez zwiększenie platform, za pomocą których obywatele mogą wyrazić swoje zdanie,
rozszerzenie dostępności dla osób starszych, chorych oraz wyborców mobilnych (nieznajdujących się podczas głosowania w swoim okręgu wyborczym). Dodatkowo korzystanie
z nowych technologii informatycznych i komunikacyjnych wpływa znacząco na obniżenie kosztów oraz na szybkość podliczania głosów.
Druga część książki została zatytułowana Demokracja bezpośrednia w Polsce i wybranych państwach Europy Wschodniej. Na tę część składa się dziewięć artykułów. Tutaj
też można wyróżnić dwie, komplementarne względem siebie części. Pierwsza część zawiera sześć artykułów, w których autorzy skupiają się szczegółowo na Polsce. W drugiej
części natomiast uwaga zostaje przeniesiona na Ukrainę, Białoruś i Rosję. Zabieg ten pozwala czytelnikowi na porównanie narzędzi demokracji bezpośredniej pomiędzy Polską
a państwami postradzieckimi. To zabieg użyteczny z kilku względów. Wśród nich należy wymienić chociażby wcześniejszą przynależność tych państw do jednego bloku oraz
stosunkowo młode ustroje demokratyczne. Pierwszy artykuł w tej część stanowi próbę
odpowiedzi na pytania dotyczące przemian tożsamości społeczeństwa polskiego. Euge-
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niusz Ponczek analizuje w swym artykule determinanty i bariery tych przemian na przestrzeni dwudziestu jeden lat od transformacji ustrojowej w Polsce. Wojciech Ziętara dokonuje porównania form demokracji w Polsce do rozwiązań znanych nam z demokracji
ateńskiej. Jak wskazuje autor, Polska zmierza do punktu, w którym narzędzia demokracji bezpośredniej będą jedynie instytucjami istniejącymi formalnie, jednak niestosowanymi praktycznie. Artykuł Stefana Stępnia stanowi usystematyzowany przegląd rozwoju i zmian podejścia do narzędzi demokracji bezpośredniej w poszczególnych polskich
ugrupowaniach politycznych. Autor dokonał rzetelnej analizy poglądów, wszystkich liczących się partii politycznych, na demokrację bezpośrednią w początkowym okresie istnienia III Rzeczpospolitej.
Dwoje kolejnych autorów, Beata Słobodzian i Leszek Buliński, podjęło się próby
analizy funkcjonowania demokracji bezpośredniej w węższym spektrum. Pierwsza praca dotyczy społeczności lokalnych takich jak gminy, natomiast w drugiej autor skoncentrował się na konsultacjach społecznych w przypadku polityki ochrony zdrowia. Kolejne dwa artykuły dotyczą bezpośrednio Ukrainy. Kazimierz Borkowski w swojej pracy
prezentuje chronologicznie kształtowanie się ustroju demokratycznego w tym kraju, natomiast Walenty Baluk przedstawia narzędzia demokracji bezpośredniej w tym okresie.
Ostatni artykuł tej części to praca Małgorzaty Podolak. Badaczka ta skupia swoją uwagę
na referendach przeprowadzonych w państwach postradzieckich.
Kolejna część, zatytułowana Demokracja bezpośrednia w wybranych państwach Europy Zachodniej, składa się z dziewięciu tekstów. Badacze skupili tu swoją uwagę na części Europy, w której demokracja jako ustrój ma zdecydowanie większą tradycję niż w przypadku krajów bloku wschodniego. Autorką pierwszego artykułu zawartego w tej części jest
Maria Marczewska-Rytko. W sposób przejrzysty i rzetelny badaczka przedstawia ustrój
Szwajcarii oraz sposoby, w jaki się wykształcił. Dla pełnego wglądu w specyfikę państwa
zostajemy również przez autorkę zapoznani z systemem administracyjnym oraz tradycjami demokratycznymi sięgającymi aż 1291 r. Następnie autorka opierając sie na danych statystycznych szczegółowo prezentuje i analizuje narzędzia demokracji bezpośredniej stosowane w Szwajcarii. Rozważania te prowadzą do sformułowania przez badaczkę sześciu
wniosków dotyczących demokracji bezpośredniej w Szwajcarii. Taki układ pracy pozwala na swobodny i klarowny wgląd w problematykę demokracji bezpośredniej w Szwajcarii.
Kolejny artykuł również podejmuje temat ustroju Szwajcarii. Autorka, Izabela Rycerska, skupia się bezpośrednio na „Fakultatywnym referendum ustawodawczym” i analizuje tę formę demokracji bezpośredniej, wskazując na fakt, że wbrew głosom sceptyków
stosowanie (a nawet nadmiar) tych narzędzi demokracji pozytywnie wpływa na stabilność
polityczną, gospodarczą i społeczną Szwajcarii. Pod innym kątem analizuje demokrację
bezpośrednią w Szwajcarii Michał Tomczyk. W swojej pracy zwraca on uwagę na możliwy wpływ integracji europejskiej na specyficzny ustrój Szwajcarii.
Kolejne dwa artykuły skupiają się na problematyce demokracji w Wielkiej Brytanii. Jak zauważają ich autorzy, największym obecnym problemem demokracji bezpośredniej w Wielkiej Brytanii jest niska frekwencja wyborców. Trend ten utrzymuje się,
a frekwencja oscyluje w okolicach 30–35%. Bartłomiej H. Toszek w swoim artykule koncentruje uwagę na kwestii wpływu demokracji bezpośredniej na rozwój tożsamości regionalnej w Wielkiej Brytanii. Autor przywołuje referenda dewolucyjne, jakie miały miejsce
na tamtejszym terenie i dzięki porównaniu wskazuje na różnice w postawach wyborców,
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jakie zaszły pomiędzy referendami. Kolejne dwa artykuły autorstwa Pawła Kowalskiego
i Andrzeja Kubki omawiają demokrację w państwach skandynawskich. Pierwszy artykuł
stanowi przegląd historycznego rozwoju, podstaw prawnych i faktycznego wykorzystywania demokracji bezpośredniej w Danii, Szwecji i Norwegii. Natomiast autor drugiego
skupia się na nowych formach demokracji bezpośredniej w tym regionie.
Czwarta część opracowania zatytułowana została Demokracja bezpośrednia w USA,
Kanadzie i Meksyku i składa się z 4 artykułów. Pierwszy z nich autorstwa Agnieszki Pawłowskiej koncentruje się na „zebraniu miasteczka” jako formie demokracji bezpośredniej. Autorka w swojej pracy przedstawia źródła powstania, ewolucję oraz obecny kształt
tej instytucji. Marcin Pomarański w kolejnym artykule analizuje idee radykalnego lokalizmu jako formy inspirowanej demokracją bezpośrednią. Autor przywołuje ateńskie polis jako inspirację dla powstania radykalnego lokalizmu. Artykuł Łukasza Jakubiaka podejmuje tematykę demokracji bezpośredniej na terytorium Kanady. Autor skupił uwagę
na wpływie, jaki miało referendum na tworzenie się systemu wyborczego w konkretnych
prowincjach tego kraju. Wioletta Biernacka, autorka ostatniego artykułu analizuje wymiar
demokracji bezpośredniej w Ameryce Łacińskiej na przykładzie Meksyku. Badaczka
dzięki analizie teoretycznej oraz ujęciu historycznemu zaprezentowała różne narzędzia
demokracji bezpośredniej funkcjonujące w tym kraju.
Publikację zamyka Aneks, który jest próbą dokonania przeglądu istniejących badań
nad demokracją bezpośrednią na świecie. Dorota Maj i Anna Rakowska jako autorki tego
raportu podkreślają, że ze względów technicznych przedstawione wyniki stanowią efekt
uszczegółowionego wyszukiwania. Pomimo ograniczonego zasięgu, zestawienie to jest
niezmiernie pomocne zarówno dla polskich, jak i światowych badaczy tego zagadnienia.
Podsumowując całość recenzowanej książki, należy podkreślić wysoki poziom prezentowanych w publikacji prac, co stanowi zasługę tak ich autorów, jak redaktor tomu,
Marii Marczewskiej-Rytko. Dzięki różnorodnemu i oryginalnemu podejściu autorów do
zagadnienia demokracji bezpośredniej recenzowana książka stanowi znaczący wkład
w badania nad tą problematyką zarówno w płaszczyźnie teoretycznej, jak i praktycznej.
Polecam tę książkę wszystkim osobom zainteresowanym tematyką szeroko pojętej demokracji bezpośredniej. Z pewnością każdy Czytelnik znajdzie w niej wiele interesujących
informacji.

Paweł Jakubowski, rec. [Jakub Jóźwiak-Di Marcantonio, Silvio Berlusconi, geniusz mediów i marketingu politycznego, Wydawnictwo Alta 2, Wrocław 2011, ss. 261]
Silvio Berlusconi jest uważany za jednego z barwniejszych polityków na włoskiej
scenie politycznej. Długoletnie rządy (jak na warunki Włoch) sprawowane w latach
1994–1995, 2001–2006, 2008–2011, przerywane były licznymi skandalami i oskarżeniami o nadużycia władzy. Imperium finansowe, którego był założycielem, czyniło go jednym z najbardziej wpływowych i rozpoznawalnych osób w państwie. Cavaliere, jak tytułuje go włoska prasa, jako pierwszy wykorzystał potencjał finansowy własnych przedsiębiorstw na tak szeroką skalę w celu stworzenia zaplecza politycznego i zdobycia władzy.
Na sukces Berlusconiego złożyło się kilka ważnych czynników, m.in. sytuacja społecz-
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no-polityczna, osobiste zdolności przywódcze, umiejętność wykorzystania potencjału finansowego oraz marketingowego. Ze względu na obecną sytuację polityczną oraz ciążące
zarzuty nad premierem, zmuszające go do rezygnacji ze stanowiska, temat podsumowujący jego dorobek staje się obecnie nad wyraz aktualny.
Badaczem, który dokonał próby odkrycia istoty fenomenu Silvio Berlusconiego, jest
Jakub Jóźwiak-Di Marcantonio. Autor opracowania związany jest z Instytutem Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia i badania prowadzone we Włoszech stały się
podstawą do połączenia zainteresowania mediami, komunikacji politycznej i kampanii
wyborczych z włoską sceną polityczną. Badacz wcześniejsze prace poświęcił kwestiom
populizmu, rywalizacji wyborczej i wykorzystaniu metod i technik marketingowych.
Opublikował takie prace, jak: Silvio Berlusconi – lider polityczny nowego typu. Podejście marketingowe, Wpływ marketingu politycznego i populizmu na demokratyczną rywalizację wyborczą. Zainteresowanie włoską polityką skłoniło autora do przyjrzenia się wizerunkowi Cavaliere, showmenowi i celebrycie, który stworzył charakterystyczny image.
Badacz, będąc pod wielkim wrażeniem zdolności byłego premiera Włoch, poddaje pod
rozważania hipotezę, że wykorzystanie mediów oraz marketingu politycznego, przyczyniło się do politycznego sukcesu Silvio Berlusconiego.
Sam tytuł książki może sugerować, że opracowanie będzie starać się udowodnić skuteczność tego polityka, co potwierdzają kolejne strony. Konstrukcja pracy w założeniu
miała mieć charakter problemowy. Autor odnosi się do teorii funkcjonowania mediów
i marketingu, natomiast warstwa opisowa (praktyka polityczna) stanowi element sprężający, który ma dokładnie wyjaśnić fenomen Berlusconiego. Badacz stara się podkreślić wpływ ekonomicznego podejścia do polityki Josepha Schumpetera, który to ujmował zdobywanie głosów niczym działanie biznesowe. Książka składa się z 6 rozdziałów,
w których autor stara się wykorzystać teorię marketingu politycznego do analizy włoskiego systemu wyborczego oraz postaci byłego premiera.
Pierwszy rozdział pracy Marketing polityczny i media – zagadnienia teoretyczne jest
spojrzeniem na podstawowe kwestie współczesnego marketingu. Autor w tej części książki zawarł informacje dotyczące definicji i genezy marketingu, metod marketingowych,
ewolucji kampanii wyborczych oraz promotion-mix (technik marketingowych). Rozdział
ten oparty jest przede wszystkim na publikacjach Roberta Wiszniowskiego, Marka Mazura, Mariusza Kolczyńskiego oraz Marka Jezińskiego. Część ta stanowi kompendium wiedzy o aktualnym stanie badań nad marketingiem politycznym. Informacje o roli segmentacji, targetingu, pozycjonowaniu oraz reklamie i public relations są bazą, która pomaga
zrozumieć działania podejmowane przez Berlusconiego i jego strategów.
Drugi rozdział poświęcony został społeczno-politycznym uwarunkowaniom współczesnych Włoch, które stanowiły fundament sukcesu Berlusconiego. Autor porusza wielorakie aspekty m.in. kulturowe, jak np. historyczny układ patron-klient, sprzyjające
karierze najzamożniejszym mieszkańcom Włoch. Patronaż oparty na osobistym majątku polityka, mógł w starożytności, jak i współcześnie, torować drogę jedynie magnatom
finansowym. Jakub Jóźwiak-Di Marcantonio przypomina mechanizmy funkcjonowania
systemu partyjnego oraz układ sceny politycznej przed pojawieniem się Berlusconiego.
Według badacza, to zataczająca kręgi afera korupcyjna Tangentopoli odmieniła scenę polityczną w 1992 roku, gdyż obniżyła zaufanie do zawodowych polityków, partii politycznych oraz machiny urzędniczej. Sytuacja ta była sprzyjającym czynnikiem dla zamożne-
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go przedsiębiorcy, niezajmującego się wcześniej polityką, do podjęcia współzawodnictwa
o najważniejszy urząd w państwie.
W rozdziale trzecim autor ukazuje ścieżkę biznesowej kariery Silvio Berlusconiego. Czytelnik dostaje wiele danych biograficznych, jak środowisko rodzinne premiera,
lata nauki, pierwsze przedsięwzięcia i inwestycje. Jest to istotna część pracy do zrozumienia mentalności oraz sposobu myślenia Cavaliere. Potrzeba ciągłych wyzwań i osiągnięcie sukcesu w biznesie musiały sprawić, że kolejnym celem będzie polityka. Opracowanie
opisuje kolejne etapy biznesowych przedsięwzięć od budownictwa, mediów, usług kapitałowych, po klub sportowy AC Milan, które to tworzyły imperium finansowe, będące idealnym zapleczem do budowania pozycji w polityce.
Kolejny rozdział traktuje o zasobach organizacyjno-finansowych sukcesu w sposób
szczegółowy. Jakub Jóźwiak-Di Marcantonio wymienia tu jedynie kluczowe elementy
wyborczego sukcesu z 1993/1994, jak: prowadzenie badań rynku politycznego, utworzenie stowarzyszenia Alla Ricerca del Buongoverno, tworzenie klubów Forza Italia oraz
formowanie machiny pozyskiwania kandydatów. Te cztery projekty były prowadzone
głównie przez przedsiębiorstwa Silvio Berlusconiego, które wcześniej były wyspecjalizowanymi jednostkami zajmującymi się wspieraniem koncernu medialnego. Odpowiedzialne były m.in. za badania opinii publicznej i tworzenie grup poparcia (stowarzyszeń i klubów). Potencjał imperium medialnego oraz umiejętność jego wykorzystania umożliwia
stwierdzenie, że organizacja polityczna Forza Italia ma charakter partii-przedsiębiorstwa
i działa na zasadach rynkowych.
Przedostatni rozdział książki poświęcony został trzem kampaniom wyborczym
z 1994, 2001 oraz 2008 roku. Autor opisuje najważniejsze elementy rywalizacji, wydarzenia oraz strategie i techniki wykorzystywane podczas politycznej batalii. Przedstawione zostają główne hasła, przesłanie, wystąpienia, program wyborczy zwycięskich kampanii. W tej części opracowania najbardziej widoczne jest praktyczne wykorzystanie teorii
marketingu wyborczego. Stosowane strategie i techniki, stanowiły niejednokrotnie wyraz politycznego sprytu Berlusconiego, natomiast działania te były z kolei wykorzystywane przez innych kandydatów. Wydanie biografii przed kampanią, przygotowane zestawy wyborcze, tworzenie eventów jak „Kontrakt z Włochami” stanowiły chwytliwe marketingowe zagrania.
Podsumowanie opracowania stanowi ostatni rozdział, który wyjaśnia fenomen Silvio Berlusconiego. Według autora to media i marketing istotnie przyczyniły się do jego
sukcesu. Personalizacja kandydata we włoskim wydaniu miała charakter hiperpersonalizacji. Podstawą było stworzenie legendy – mitu założycielskiego, w którym przedsiębiorca buduje wielką ideę nowej sceny politycznej. Siła Berlusconiego tkwi również we
władzy ekonomicznej spojonej z polityczną oraz wykorzystaniu zasobów finansowych.
Autor podkreśla umiejętności występowania publicznego, kontakty bezpośrednie z wyborcami oraz zdolności celebrowania wydarzeń i wykorzystywania ich do szerzenia własnej popularności. Na sukces Berlusconiego składa się wiele elementów, które skłaniają
do stwierdzenia, że ten polityk zaadaptował na gruncie włoskim najnowocześniejsze techniki marketingowe. Jego działania mają charakter nowatorski, a on sam jest liderem charyzmatycznym.
Celem książki Silvio Berlusconi. Geniusz mediów i marketingu politycznego, według autora, była weryfikacja naczelnej hipotezy badawczej zakładającej, iż wykorzysta-
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nie mediów/telewizji oraz marketingu było istotnym czynnikiem sukcesów wyborczych.
Hipoteza ta oraz szereg pytań badawczych z pewnością oddają sens całej pracy, jednakże cel zdaje się o wiele szerszy niż go autor pojmuje. Wydawać by się mogło, iż głównym założeniem dzieła jest przedstawienie fenomenu Silvio Berlusconiego, na który
składa się przede wszystkim wykorzystanie marketingu politycznego. Autor słusznie stwierdza, że czynniki społeczne, historyczne i kulturowe były podłożem pod przyszłe zwycięstwa
Cavaliere, wraz ze sprzyjającą sytuacją polityczną. Należy stąd wnioskować, iż praca wykracza ponad deklarowany cel opracowania. Jakub Jóźwiak-Di Marcantonio wskazuje, że
podstawę do badań stanowiła ekonomiczna perspektywa poznawcza Josepha Schumpetera
i założenie, że rynek polityczny jest podobny do rynku gospodarczego. Koncepcja ta, gdy
odniesiemy ją do przedsiębiorstwa (nawet do partii Forza Italia), może wydawać się słuszna. Jednakże książka analizuje działania polityka i stwierdzenie, że rynek polityczny rządzi
się takimi samymi prawami, co rynek ekonomiczny, jest co najmniej ryzykowne. Berlusconi był obiektem oskarżeń korupcyjnych i bohaterem skandali obyczajowych, co w pełni rynkowych okolicznościach bardzo szybko doprowadziłoby „taki produkt” do upadku. Z pewnością zastosowanie nowoczesnych metod promocji oraz wpływ na media przyczyniły się
do zwycięstw wyborczych, jednakże wydaje się, że model partii-przedsiębiorstwa jest jedynie efemerydą, która powstaje w wyjątkowych okolicznościach. Autor nie wspomina o pozostałych metodach badawczych wykorzystanych w opracowaniu, np. metodzie systemowej, porównawczej czy genetycznej, których zastosowanie można dostrzec, czytając dzieło.
Książka jest pierwszą publikacją dotyczącą byłego premiera Włoch, wydaną tuż po
jego rezygnacji ze stanowiska premiera w 2011 roku. W opracowaniu brakuje odniesienia do bieżącej polityki oraz sukcesów i porażek w trakcie sprawowania urzędu. Kolejne
zwycięstwa wyborcze to również efekt bezradności opozycji oraz walki wewnątrz koalicji, o których autor nie wspomina. Scena polityczna we Włoszech ulegała ciągłym zmianom i ewoluowała, a także miały miejsce wybory w 1996 i 2006, których autor nie przywołuje, a w których Silvio Berlusconi nie odniósł zwycięstwa. Miarą sukcesu są wyniki elekcji, konkretna liczba miejsc w parlamencie oraz siła i skuteczność rządu. Praca
ogranicza się jedynie do aspektu kampanii, co znacznie utrudnia możliwość oceny skuteczności i fenomenu tego polityka. Tytuł książki staje się częściowo obciążeniem, gdyż
właściwie autor weryfikuję tezę, iż Berlusconi jest faktycznie geniuszem mediów. Język
badacza sugeruje brak obiektywizmu wobec postaci polityka („geniusz medialny Berlusconiego” s. 239), co sprawia, że w książce nie znajdziemy odniesienia do skandali
i oskarżeń, co przecież rzutuje na wizerunek.
Struktura opracowania wydaje się nie do końca uporządkowana. Rozdział II, III i VI
liczą kolejno: 14, 11 i 11 stron, co objętościowo różni je od innych części pracy. Być
może lepszym rozwiązaniem byłoby zamieszczenie ostatniego rozdziału w Zakończeniu,
co uczyniłoby je znacznie obszerniejszym podsumowaniem. Autor nie wyraził zdania do
kogo adresowane jest dzieło. Pierwszy rozdział dla czytelnika znającego zagadnienia marketingu politycznego stanowi jedynie przypomnienie rozważań współczesnej politologii
nad teorią. Część biograficzna jest bardzo zwięzła i zawiera wyłącznie opis biznesowych
przedsięwzięć Berlusconiego. Życie rodzinne premiera, pochodzenie czy wczesna młodość są niezwykle ważnymi zagadnieniami, zwłaszcza wobec polityka, co autor skrzętnie
pomija. Mimo że książka nie ma charakteru biografii, brak wzmianki o niepowodzeniach
i skupienie się pozytywnych aspektach życia Berlusconiego pozostawia pewien niedosyt.
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Elementem pozytywnym prezentowanego dzieła jest jego baza źródłowa, oparta zwłaszcza na obcojęzycznych materiałach. Dzięki temu można zrozumieć mentalność
Włochów, czyli jak postrzegany jest Berlusconi przez samych obywateli. Baza teoretyczna wykorzystuje literaturę polską, natomiast praktyka czerpie z włoskich opracowań. Brak
jest podstawowych informacji źródłowych na temat systemu prawnego Włoch, co ogranicza uchwycenie włoskich uwarunkowań prowadzenia kampanii. Należy również zwrócić uwagę na język używany w opracowaniu, który jest prosty i przejrzysty, co jest podyktowane specyfiką tematyki, a co czyni tekst zrozumiałym. Jednym z niewątpliwych plusów jest brak na rynku podobnego dzieła, traktującego o kwestiach kampanii wyborczych
we Włoszech.
Podsumowując, książka Jakuba Jóźwiaka-Di Marcantonio Silvio Berlusconi, Geniusz mediów i marketingu politycznego jest opracowaniem skierowanym do szerokiej
publiczności. Pozytywną rekomendację może stanowić część dotycząca zasobów organizacyjno-finansowych, które stały się podstawą do wyborczego sukcesu. Oryginalność
stanowi opis trzech kampanii wyborczych, które zostają sumiennie przeanalizowane.
Rozdział pierwszy skierowany jest do osób nieznających podstaw marketingu politycznego, natomiast kolejne dwa opisują jedynie podstawowe kwestie i przedstawiają jedynie
pewien zarys zagadnienia. Z uwagi na fakt, iż jest to pierwsze tak szerokie opracowanie,
mimo pewnych braków, może stanowić podstawę do pogłębiania wiedzy na temat specyfiki włoskiej sceny politycznej, wizerunku Silvio Berlusconiego oraz roli zasobów finansowych i ich umiejętnym wykorzystaniu podczas politycznych zmagań.

Agata Biernat, rec. [Robert Bońkowski, Słowianie środkowopołudniowi na przełomie XX i XXI wieku. Język – Religia – Naród – Państwo, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Agencja Artystyczna PARA, Katowice 2010, ss. 352]
W ostatnich latach tematyka bałkańska wyjątkowo często podejmowana jest przez
badaczy zarówno stosunków międzynarodowych, jak i językoznawców. Należy zauważyć, że każdego roku pojawia się coraz więcej nowych publikacji naukowych, popularnonaukowych i publicystycznych poświęconych tym kwestiom – ujmujących je zarówno w sposób całościowy, jak i zajmujących się poszczególnymi problemami z zakresu
polityki, kultury, spraw gospodarczych, czy też językoznawstwa. Przede wszystkim to
ambicje europejskie poszczególnych państw postjugosłowiańskich są obecnie w centrum
zainteresowania specjalistów od spraw bałkańskich. Chorwacja już w przyszłym roku zostanie członkiem Unii Europejskiej. Takie same aspiracje deklarują również pozostałe
państwa tego regionu – Serbia, Czarnogóra, czy Macedonia.
Książka skonstruowana jest stosunkowo przejrzyście. Składa się z czterech zwięźle napisanych rozdziałów opatrzonych wprowadzeniem oraz zakończeniem. Właściwe
otwarcie książki stanowi wstęp, w którym autor przedstawia kontekst omawianego zagadnienia. Ponadto definiuje w nim cel publikacji. Przede wszystkim praca ta jest próbą scharakteryzowania współczesnego funkcjonowania Słowian środkowopołudniowych,
w szczególności w kontekście europejskim.
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W rozdziale pierwszym autor charakteryzuje zróżnicowanie językowe występujące wśród Słowian środkowopołudniowych. Zauważa, że już od dawna widoczna była
tendencja do unifikacji zarówno politycznej, społecznej, językowej, jak i kulturowej tej
grupy ludności. Za prekursora idei zjednoczenia Słowian południowych uważa Vinko
Pribojevicia, który już na początku XVI wieku ogłosił traktat O pochodzeniu i historii Słowian. Uznaje w nim Słowian i Ilirów za przodków Chorwatów dalmatyńskich, co miało
służyć obronie przed ekspansją niemiecką, węgierską oraz romańską. Natomiast punktem przełomowym w historii unifikacji języków było podpisanie w 28 marca 1850 roku
Umowy Wiedeńskiej, która wytyczała kierunki działań zmierzających do wprowadzenia
jednego, wspólnego języka Serbów i Chorwatów w ramach dialektu sztokawskiego wymowy ijekawskiej. Znaczącą rolę we wdrażaniu postanowień tego porozumienia miała
szkoła filologiczna chorwackich Vukowców – krzewicieli myśli najbardziej znanego serbskiego językoznawcy Vuka Karadžicia. Autor omawia również sytuację językową w Królestwie Serbów, Chorwatów i Słoweńców (od 1929. Królestwo Jugosławii), a także zwraca szczególną uwagę na puryzm językowy, który był jednym z najważniejszych zjawisk występujących w polityce językowej Niezależnego Państwa Chorwackiego (NDH)
w okresie II wojny światowej. Następnie w sposób szczegółowy opisuje najdłuższy okres
serbsko-chorwackiej wspólnoty językowej, jaki nastąpił po 1945 roku wraz z powstaniem
Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii (SFRJ). Ponadto analizuje kształtowanie się oficjalnych języków narodowych już w okresie, gdy Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Serbia oraz Czarnogóra zaczęły funkcjonować na forum międzynarodowym jako
niepodległe państwa.
W drugim rozdziale autor porusza problem wpływu wyznania na kształtowanie się
świadomości zarówno tej narodowej, jak i językowej w państwach, które powstały po rozbiciu się Jugosławii w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych. Według niego to właśnie wydarzenie spowodowało, iż poszczególne narody zaczęły powracać do swego dziedzictwa duchowego, dostrzegając w nim potwierdzenie własnej tożsamości. Podstawowym jej wyznacznikiem stała się religia – zinstytucjonalizowana w postaci Kościołów.
Szczegółowo zatem autor starał się opisać działalność Konferencji Biskupów Chorwackich, Wspólnoty Islamskiej w Bośni i Hercegowinie, Czarnogórskiej Cerkwi Prawosławnej oraz Serbskiej Cerkwi Prawosławnej. Co więcej, podkreśla on, iż wraz z ogłoszeniem
przez te państwa niepodległości i wzrostem poparcia wśród społeczeństwa dla działań
Kościołów, nastąpiło przesunięcie systemu wartości. To zjawisko zostało szybko zauważone przez część polityków, zabiegających o względy hierarchów kościelnych dla doraźnych celów politycznych. W konsekwencji Kościoły zmuszone zostały do zaangażowania się także w sprawy polityczne, które niejednokrotnie miały zabarwienie czysto nacjonalistyczne i populistyczne.
W kolejnym rozdziale książki autor dokonuje charakterystyki systemów politycznych Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Serbii i Czarnogóry. Skupia się on przede wszystkim na opisaniu tych działań politycznych, podejmowanych przez rządzących, które mają
bezpośredni wpływ na budowanie oraz kształtowanie tożsamości narodowej. W tę aktywność wpisuje się m. in. prowadzona polityka językowa. To nie kto inny, a właśnie politycy, poprzez wprowadzanie odpowiednich reform w takich sferach jak chociażby szkolnictwo, czy media, mają wpływ na kreowanie oficjalnego języka.
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Ostatni rozdział stanowi analizę rozwoju współpracy każdego z państw z Unią Europejską. Jak zauważa sam autor, obecnie na Półwyspie Bałkańskim dostrzegalne są dwa
równoległe procesy – z jednej strony istnieje wielu zwolenników idei zacieśniania stosunków z państwami Europy Zachodniej, które utożsamiane są z wartościami demokratycznymi, natomiast z drugiej strony wciąż w przestrzeni publicznej silny jest ten nurt
nacjonalistyczny i populistyczny. Zastanawiające jest zatem to, czy wobec obawy przed
„nieznanym” światem zachodnim, państwa bałkańskie zrezygnują jednak z ubiegania się
o członkostwo w strukturach europejskich. Mimo wszystko należy zauważyć, że te państwa, w większym bądź mniejszym stopniu dokonały zmiany swej polityki narodowej
i współcześnie deklarowanym celem każdego z nich jest przystąpienie do Unii Europejskiej. Na koniec autor przedstawia priorytety językoznawstwa chorwackiego, bośniackiego, serbskiego i czarnogórskiego w procesach włączania się narodów środkowo-południowo-słowiańskich w struktury unijne.
W podsumowującym książkę zakończeniu autor podkreśla po raz kolejny, że obecnie jesteśmy w stanie zauważyć kształtowanie się nowego etapu w rozwoju społeczno-polityczno-kulturowym Słowian środkowopołudniowych. Wszystkie narody konstytucyjne, które tworzyły byłą Jugosławię, posiadają współcześnie organizmy państwowe, własne prawodawstwo, niezależnie prowadzą politykę zarówno wewnętrzną, jak i zagraniczną, a co najważniejsze są pełnoprawnymi członkami społeczności międzynarodowej. Priorytetem Serbii, Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny jest uzyskanie członkostwa w Unii
Europejskiej – Chorwacja już 1 lipca 2013 przystąpi to tej właśnie organizacji. Autor zauważa, że te państwa upatrują w akcesji do Unii szansy na zagwarantowanie oraz pielęgnowanie swej niezależności kulturowej, religijnej i językowej. Jednocześnie dodaje także, że
zjednoczona Europa stanowi ogromne wyzwanie dla zachowania tożsamości nie tylko dla
społeczeństw postjugoslowiańskich, ale dla całego wielonarodowego kontynentu.
Dokonując analizy książki autorstwa Roberta Bońkowskiego, należy zwrócić szczególną uwagę na sam jej tytuł i przyjętą kategorię Słowian środkowopołudniowych jako
obejmującą w sposób całościowy takie państwa, jak Serbia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina oraz Czarnogóra. Tworząc ten właśnie termin, autor posłużył się istniejącą już
teorią ukutą przez chorwackiego badacza, Dalibora Brozovica, który odrzuca historyczny
termin „język serbsko-chorwacki” i wprowadza w jego miejsce, dla celów językoznawstwa historycznego, pojęcie „język środkowo-południowo-słowiański” („srednjojužnoslavenski jezik”). Ten właśnie termin opisuje dzieje kształtowania się języków zarówno
Chorwatów, Bośniaków, Serbów, jak i Czarnogórców, a równocześnie w odróżnieniu od
terminu „język serbsko-chorwacki” pozbawiony jest pejoratywnego nacechowania politycznego i może zostać uznany za neutralny.
Niewątpliwie największą zaletą tej książki, oprócz jej względnej aktualności, jest
szczegółowa analiza sytuacji językowej w Chorwacji, Serbii, Bośni i Hercegowinie oraz
w Czarnogórze. Autor stara się w sposób jak najbardziej dokładny opisać proces formowania się języków narodowych na Bałkanach, które przecież w swej genezie wywodzą
się z jednej i tej samej sztokawskiej, rozległej grupy dialektycznej – co wciąż jest widoczne w podobieństwach struktur gramatycznych w wszystkich tych językach. Równocześnie autor odnosi się także do współcześnie trwających polemik nad faktycznymi relacjami języków standardowych zarówno Serbów, Chorwatów, Muzułmanów bośniackich, jak
i Czarnogórców.
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Ta publikacja zasługuje na uwagę również dzięki temu, iż poruszony w niej został
problem statusu poszczególnych języków w procesie integracji europejskiej. Jest to niezwykle istotne w kontekście wartości języka jako fundamentu tożsamości narodowej,
świadczącego o odrębności kulturowej na Bałkanach. Należy przy tym również podkreślić fakt, na co zwraca uwagę sam autor we wstępie, że ta publikacja, z uwagi na złożoność problematyki, opisuje zaledwie wycinek perspektyw badawczych i dotyczy tak szeroko rozumianych płaszczyzn, jakimi niewątpliwie są język, świadomość narodowa, czy
pojęcie samego narodu.
Natomiast dokonując analizy książki autorstwa Roberta Bońkowskiego, należy również zwrócić uwagę na pojawiające się w niej niedociągnięcia, które widoczne są przede
wszystkim w rozdziale poświęconym stosunkom poszczególnych państw z Unią Europejską. Ta część publikacji stanowi zaledwie krótki opis tych jakże złożonych i wielowymiarowych relacji, dlatego właśnie w żadnym wypadku nie można uznać tego rozdziału za szczegółową analizę procesu integracji Słowian środkowopołudniowych. Autor
w swych rozważaniach ogranicza się bowiem zaledwie do przekazania czytelnikowi podstawowych faktów związanych z procesem akcesyjnym Chorwacji, Bośni i Hercegowiny,
Serbii oraz Czarnogóry. Opisując chociażby historię stosunków państwa chorwackiego
z Unią Europejską, tylko pokrótce wspomina o istotnym problemie związanym ze sporem
o fragment granicy morskiej i lądowej, jaki musiał rozwiązać rząd chorwacki w celu przystąpienia do UE. Autor nie próbuje jednak dokonać analizy tego, jakże istotnego, przede
wszystkim z punktu widzenia Zagrzebia, konfliktu. Ponadto nie zwrócił on również uwagi na kwestię ścigania zbrodniarzy wojennych przez Chorwację oraz na ocenę społeczeństwa postaci Ante Gotoviny – chorwackiego generała, który pomimo tego, iż w kwietniu
2011 roku został skazany przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii na
24 lata więzienia za zbrodnie popełnione w 1995 roku na Serbach – w Chorwacji wciąż
uznawany jest za jednego z największych bohaterów wojny z Serbią.
Równocześnie autor, opisując historię stosunków Serbii z Unią Europejską, tylko
w przypisie umieścił informację o wstrzymywaniu przez Brukselę rozmów z Belgradem
na temat Procesu Stabilizacji i Stowarzyszenia w związku z brakiem współpracy strony serbskiej z Międzynarodowym Trybunałem w Hadze. Nie dokonuje on jednak analizy wciąż istniejącego w społeczeństwie serbskim podziału na temat roli m. in. Radovana
Karadžicia, czy też Ratko Mladicia w czasie wojen jugosłowiańskich, jakie miały miejsce
w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Konieczne jest zbadanie, czy na przestrzeni ostatnich lat oraz w związku z obraniem przez Belgrad kursu ku Zachodowi, następuje zmiana odczuć samych Serbów co do wydarzeń z okresów rządów Slobodana Miloševicia w kontekście możliwej, przyszłej integracji. Ponadto autor nie próbuje przeanalizować wpływu, jaki wywarło ogłoszenie niepodległości Kosowa w lutym 2008 roku na
zredefiniowanie obecnej polityki serbskiej. Starając się w sposób rzetelny przedstawić dążenia państwa serbskiego, aby przystąpić do Unii, konieczne jest przeanalizowanie zarówno stanowiska poszczególnych serbskich partii politycznych wobec przyszłego kształtu
relacji z władzami w Prisztinie, jak i opinii społeczeństwa serbskiego na ten temat. Należy
także podkreślić, iż równie pobieżnie opisał autor jakże istotną kwestię rozwoju współpracy regionalnej państw Słowian środkowopołudniowych w kontekście przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej, tym bardziej, że Komisja Europejska w opublikowanych opiniach na temat postępów, jakie dokonują poszczególne kraje na swej drodze ku dalszej in-
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tegracji, niejednokrotnie zwraca uwagę na wymóg umacniania i podtrzymywania dobrosąsiedzkich relacji w tym regionie.
Z punktu widzenia sytuacji związanej z polityką wewnętrzną Bośni i Hercegowiny,
należy uznać, iż kraj ten, choć uznawany jest za potencjalnego kandydata do członkostwa
w Unii Europejskiej, musi wprowadzić jeszcze wiele zmian, aby móc w ogóle rozpocząć
negocjacje akcesyjne. Autor, zwracając raczej pobieżnie uwagę na Konstytucję Republiki
Serbskiej, przyjętą 6 listopada 2006 roku, nie stara się przeanalizować polityki prowadzonej przez chociażby jej obecnego prezydenta Milorada Dodika, która budzi kontrowersję
nie tylko w samej Bośni, ale przede wszystkim poza jej granicami. Jest to temat niezwykle
istotny z punktu widzenia dokonania oceny, na ile obecny system polityczny Bośni i Hercegowiny można uznać za stabilny, a na ile za niestabilny. Przekłada się to również na sytuacje w całym regionie bałkańskim.
Ze względu na uwagi, przedstawione powyżej, należy uznać, iż rozdział poświęcony
analizie relacji pomiędzy Unią Europejską a Słowianami środkowopołudniowymi, wymaga dalszego uzupełnienia. Stanowi on zaledwie przyczynek – wstęp do bardziej szczegółowego zbadania problematyki integracji zarówno Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Serbii, jak i Czarnogóry ze strukturami unijnymi. Jednak jednocześnie bez wątpienia należy podkreślić niezwykle wysoki poziom merytoryczny tych części, w których została
opisana kwestia różnorodności kulturowo-językowej Europy wobec przystąpienia wymienionych państw do Unii. Co więcej, autor stara się w sposób jak najbardziej szczegółowy przedstawić czytelnikowi tożsamość językową i kulturową, jaką charakteryzują się
te poszczególne społeczeństwa.
Niewątpliwie książka Roberta Bońkowskiego jest godna polecenia i powinna okazać
się ciekawą oraz użyteczną lekturą, zarówno dla osób zaznajomionych z tematyką bałkańską, jak również dla tych, którzy dopiero rozpoczęli zgłębianie tej jakże złożonej problematyki. Ta publikacja w znacznym stopniu porządkuje i poszerza naszą wiedzę na temat państw słowiańskich z regionu bałkańskiego. Spośród istniejącej literatury przedmiotu przede wszystkim wyróżnia się dogłębną analizą sytuacji językowej w Serbii, Bośni
i Hercegowinie, Chorwacji oraz w Czarnogórze.

Kamil Mroczka, rec. [Marcin Pryciak, Służba cywilna w państwie, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2011, ss. 156]
Najnowsza publikacja autorstwa Marcina Pryciaka, pracownika Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, jest kolejną publikacją na polskim rynku wydawniczym poświęconą problematyce służby cywilnej. Z pewnością spotka się ona z dużym
zainteresowaniem studentów kierunków humanistycznych, chociaż jej głównymi adresatami powinni być przede wszystkim pracownicy polskiej służby cywilnej.
System służby cywilnej – zdaniem autora – nie doczekał się dotąd opracowania, które zawierałoby pełną analizę zagadnień związanych z jego funkcjonowaniem w państwie
demokratycznym. To dość kategoryczne stwierdzenie autora nie do końca wydaje się uzasadnione, gdyż na przestrzeni choćby ostatnich dwóch lat ukazały się m.in. publikacje
prof. Jolanty Itrich-Drabarek, Uwarunkowania, standardy i kierunki zamian funkcjonowa-
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nia służby cywilnej w Polsce na tle europejskim oraz dr Heleny Szewczyk, Stosunki pracy
w służbie cywilnej. Pierwsza z publikacji stanowi bardzo ważną pozycję na naszym rynku
wydawniczym, ponieważ wypełnia istniejącą dotychczas lukę w zakresie badań nad polską służbą cywilną, dokonując jej analizy zarówno na tle historycznym, jak i w perspektywie porównawczej.
Marcin Pryciak w swojej pracy rozważa zagadnienia związane ze służbą cywilną
z perspektywy kilku dyscyplin naukowych, takich jak: politologia, prawo, administracja,
socjologia, teoria organizacji i zarządzania, historia. Jak twierdzi autor, takie podejście pozwoliło mu zaprezentować teorie i opinie najważniejszych przedstawicieli tych dyscyplin
naukowych wobec podejmowanego zagadnienia.
Za główną tezę omawianej tu pracy można przyjąć następujące twierdzenie autora: „Służba cywilna pełni ważną funkcję w wykonywaniu władzy publicznej w państwie.
Charakter, rola i zakres jej działań w tej części administracji rządowej sprawiają, że jest to
również istotny podmiot systemu politycznego”. Powyższa teza znajduje swoje potwierdzenie w prezentacji wyników badań przeprowadzonych przez autora.
Zdaniem autora, właściwe realizowanie zadań przez służbę cywilną nie jest możliwe bez wprowadzenia odpowiednich rozwiązań instytucjonalnych i prawnych. Jak twierdzi, polski system służby cywilnej jest na dobrej drodze do osiągnięcia wysokiej jakości
wykonywania władzy publicznej, choć dojście do tak doskonałego poziomu będzie jeszcze dość długo trwało.
Podręcznik autorstwa Marcina Pryciaka, składający się ze wstępu, trzech rozdziałów
głównych, zakończenia oraz bibliografii, jest pracą o strukturze przejrzystej, która w sposób
systematyczny i logiczny prezentuje cząstkowe problemy badawcze w niej podejmowane.
W rozdziale I, zatytułowanym Służba cywilna w systemie politycznym, podjęto próbę analizy pojęcia i roli służby cywilnej w systemie politycznym. Autor analizuje również
definicje niezbędne dla zrozumienia istoty funkcjonowania służby cywilnej oraz prezentuje rodowód służby jako instytucji. Choć – jak sądzę – stwierdzenie, iż służba cywilna
ma swój rodowód w państwach Europy kontynentalnej, nie do końca da się w pełni obronić. Wielu autorów prac poświeconych służbie cywilnej przyjęło tezę, że genezy służby cywilnej należy szukać w starożytnych Chinach. To właśnie w Państwie Środka wykształciła się nowa grupa społeczna – urzędnicy podlegli Cesarzowi. Autor w swoich rozważaniach również jakby nie dostrzegał znaczenia uregulowań szwedzkich oraz przede
wszystkim rosyjskich. Reformy Piotra I – jak pamiętamy – doprowadziły do utworzenia
hierarchicznego systemu stanowisk urzędniczych, ustalenia obowiązków, niezbędnych
kompetencji i wynagrodzeń urzędników.
W dalszej części rozdziału autor, odwołując się do istniejącego dorobku naukowego,
analizuje powiązania i zależności pomiędzy służbą cywilną a poszczególnymi elementami systemu politycznego oraz jego otoczenia.
Rozdział II Modele służby cywilnej w wybranych państwach Unii Europejskiej poświęcony został analizie porównawczej systemów służby cywilnej funkcjonujących we
Francji, Wielkiej Brytanii oraz Niemczech. Autor w pierwszej części tego rozdziału prezentuje główne założenia modelu kariery, modelu stanowisk oraz modelu mieszanego. Wynikiem jego rozważań jest tabela, prezentująca w sposób przejrzysty i zrozumiały różnice
pomiędzy modelem otwartym oraz zamkniętym. W części drugiej zaprezentowane zostały rozwiązania przyjęte przez ustawodawców francuskich, niemieckich oraz brytyjskich.
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W rozdziale III – bodaj najistotniejszym – zatytułowanym System służby cywilnej
w Polsce, Marcin Pryciak dokonał analizy uregulowań prawnych określających funkcjonowanie systemu służby cywilnej w Polsce. Chyba ze szkodą dla czytelnika, autor omawianej publikacji zaznaczył jedynie historyczne uwarunkowania i etapy tworzenia systemu służby cywilnej, przechodząc od razu do analizy obowiązujących obecnie rozwiązań prawnych. Patrząc z perspektywy praktyka – osoby zatrudnionej w korpusie służbie
cywilnej – zmuszony jestem wskazać na kilka nieścisłości, choć wynikają one zapewne
z zawiłości przepisów ustawy o służbie cywilnej. Jednym z podstawowych błędów dokonywanych przez osoby podejmujące w swych rozważaniach teoretycznych zagadnienia
związane ze służbą cywilną jest zamienne stosowanie pojęcia „pracownik służby cywilnej” i „urzędnik służby cywilnej”. W myśl obowiązujących przepisów, przytaczanie potocznego znaczenia „urzędnik” może wprowadzać w błąd czytelników. I tak na przykład
– zdaniem autora – zgodnie z art. 2 ustawy o służbie cywilnej do korpusu nie należą osoby wykonujące prace o charakterze technicznym (s. 95). Trudno jest mi wywnioskować,
jak autor definiuje „stanowiska techniczne”, jednak – zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych,
wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej,
mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania
innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej – w ramach służby cywilnej funkcjonują grupy stanowisk. Do grupy stanowisk wspomagających zostały
zaszeregowane m.in. stanowiska: referent oraz informatyk, a te w mojej ocenie mogą być
stanowiskami technicznymi.
W dalszej części pracy autor stwierdza, że: „ustawa przewiduje możliwość obsadzenia wyższego stanowiska bez konkursu w urzędach wojewódzkich lub innych, stanowiących aparat pomocniczy terenowych organów administracji rządowej, z wyjątkiem stanowiska dyrektora generalnego urzędu, w przypadku spełniania przez kandydata na to
stanowisko określonych wymagań” (s. 106). Zgodnie z art. 52 ust. 4 ustawy, w drodze
przeniesienia obsadzić można wyłącznie stanowiska zastępcy kierującego departamentem
lub komórką równorzędną, zastępcy wojewódzkiego lekarza weterynarii pod warunkiem
spełniania określonych wymagań oraz uzyskania pozytywnej opinii bezpośredniego przełożonego w okresie 24 miesięcy poprzedzających przeniesienie.
Kolejną nieścisłością jest stwierdzenie autora o konieczności publikowania ogłoszeń
o wolnych stanowiskach pracy w Biuletynie Urzędu oraz Biuletynie Informacji Publicznej (107). W urzędach nie funkcjonują jakieś dodatkowe biuletyny poza Biuletynem Informacji Publicznej. Nieścisłość wynika prawdopodobnie z przytoczenia zapisów art. 28
ust. 1 ustawy, w którym zasygnalizowano, iż w dalszej części ustawy zamiast stwierdzenia
Biuletyn Informacji Publicznej urzędu ustawodawca używa stwierdzenia Biuletyn urzędu.
Dyskusyjne jest – jak sądzę – stwierdzenie autora, iż konkurencyjność naboru realizowana jest przede wszystkim w trakcie służby przygotowawczej, jak również podczas
kolejnych postępowań kwalifikacyjnych. Uważam, że ustawodawca, mówiąc o konkurencyjności procedury naboru, przede wszystkim miał na myśli możliwość zapewnienia równego dostępu do służby oraz sprawdzenia swoich umiejętności i poziomu wiedzy w trakcie przejrzystej procedury. Taki sposób interpretacji uzasadniają m.in. zalecenia i rekomendacje Szefa Służby Cywilnej w zakresie organizacji i przeprowadzania naborów na
wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej.
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W dalszej części pracy autor błędnie wskazuje, że spełnianie warunków dostępu do
służby cywilnej związanych z: posiadaniem obywatelstwa polskiego, korzystaniem z pełni praw publicznych oraz skazaniem za przestępstwo popełnione umyślnie musi być potwierdzone zaświadczeniem lub orzeczeniem właściwych organów (s. 108). W rzeczywistości, w przypadku chęci aplikowania na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej wystarczy oświadczenie kandydata w wymienionych powyżej kwestiach.
Autor, wymieniając przymioty, jakimi winien cechować się pracownik służby cywilnej, przywołuje kryteria zawarte w nieaktualnym już Kodeksie Etyki Służby Cywilnej (wydanym w 2002 r.). Warto zaznaczyć, że w chwili obecnej w Departamencie Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów trwają prace nad projektem zarządzenia
Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby
cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej.
Również dyskusyjna – z punktu widzenia praktyka stosującego na co dzień przepisy
ustawy o służbie cywilnej – jest teza, iż ustawa o służbie cywilnej „wyznacza następujące
etapy kariery urzędniczej w służbie cywilnej: umowa na czas określony, służba przygotowawcza, umowa na czas nieokreślony, postępowanie kwalifikacyjne, możliwość ubiegania się o wyższe stanowiska” (s. 113). Zaprezentowane przez autora rozwiązanie wydaje się dyskusyjne choćby dlatego, że o wyższe stanowiska w służbie cywilnej ubiegać się
mogą osoby posiadające doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych, a nie wyłącznie pracownicy służby cywilnej. W zaprezentowanym przez autora twierdzeniu można dostrzec oczywistą logikę, jednak w przypadku adresowania publikacji do osób zainteresowanych pracą w służbie cywilnej należy z pełną precyzją ustawodawczą przedstawiać funkcjonujące rozwiązania.
Autor, dokonując analizy obowiązków członków korpusu służby cywilnej w zakresie obowiązku dochowania tajemnicy ustawowo chronionej, przywołuje nieaktualny już
stan prawny (s. 123). Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych
została zniesiona na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Kolejną nieścisłością w zakresie przywoływania przepisów prawa jest wskazanie
autora, iż przed ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej obowiązywała ustawa z dnia 21 listopada 2006 r. o służbie cywilnej (s. 132). W okresie tym obowiązywała
ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej.
W dalszej części pracy przeczytać możemy, że „członek korpusu służby cywilnej nie
może także uczestniczyć w strajku lub akcji protestacyjnej zakłócającej normalne funkcjonowanie urzędu, pełnić funkcji w związkach zawodowych, tworzyć i być członkiem
partii politycznych, łączyć mandat radnego z pracą w służbie cywilnej” (s. 126). Część
tych zapisów jest błędna, bowiem – zgodnie z art. 76 ust. 5 – wyłącznie urzędnik oraz osoba zajmująca wyższe stanowisko w służbie cywilnej, a nie wszyscy członkowie korpusu
służby cywilnej, nie mają prawa tworzenia partii politycznych ani uczestniczenia w nich.
Podobnie, jak w przypadku pełnienia funkcji w związkach zawodowych. Zakaz dotyczy
wyłącznie wyższych stanowisk w służbie cywilnej.
Charakteryzując uprawnienia członków korpusu służby cywilnej, autor stwierdza, iż
wynagrodzenie zasadnicze pracownika służby cywilnej składa się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za staż pracy oraz dodatku specjalnego wynikającego ze specyfiki
i charakteru wykonywanych zadań (s. 128). Pragnę zaznaczyć, że dodatki specjalne nie
funkcjonują w służbie cywilnej już od 3 lat.
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Mimo wspomnianych powyżej nieprecyzyjności i błędów formalnych podręcznik
autorstwa Marcina Pryciaka można zarekomendować pracownikom korpusu służby cywilnej. Stanowi on zbiór podstawowych informacji o systemie służby cywilnej, zawiera
zarys historii służby oraz wskazuje na występujące powiązania z systemem politycznym.
Pomimo uchybień, których nie ustrzegł się autor, opracowanie jest wartościowe i w dużej
mierze stanowić może inspirację do dalszych studiów nad zagadnieniami współczesnych
uwarunkowań funkcjonowania służby cywilnej w państwach demokratycznych.

Konferencja naukowa Polska – Europa – świat, połączona z obchodami Jubileuszu 70. rocznicy urodzin Prof. dr. hab. Edwarda Olszewskiego
W dniu 22 czerwca 2012 roku na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej została zorganizowana konferencja naukowa Polska – Europa – Świat. Jej
inicjatorami byli pracownicy Zakładu Ruchów Politycznych pod kierunkiem prof. dr hab.
Marii Marczewskiej-Rytko, prodziekan ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą Wydziału Politologii UMCS oraz dr. hab. Stefana Stępnia, prof. nadzw. Spotkanie naukowe stało się wspaniałą okazją do świętowania Jubileuszu Profesora Edwarda Olszewskiego, wieloletniego kierownika Zakładu Ruchów Politycznych Wydziału Politologii
UMCS, który w 2012 roku obchodzi: rocznicę siedemdziesiątych urodzin oraz czterdziestu sześciu lat pracy w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.
Profesor całe swoje życie zawodowe poświęcił pracy naukowej i dydaktycznej
w uczelni wyższej. Dorobek naukowy Dostojnego Jubilata jest imponujący. Obejmuje on
ponad dwieście publikacji naukowych (artykułów, studiów, książek) oraz kilkadziesiąt haseł w encyklopediach i słownikach. Wybitne osiągnięcia na polu badawczym sytuują Profesora w gronie niekwestionowanych autorytetów w zakresie dziejów ruchu robotniczego w Polsce, współczesnych ruchów społecznych i politycznych, dziejów polskiej imigracji, w tym przede wszystkim w Skandynawii, biografistyki polonijnej. Dostojny Jubilat
jest również uznanym regionalistą, który część swoich badań naukowych poświęcił miastu Włodawa i powiatowi włodawskiemu. Zasługi dla miasta Włodawa zostały docenione
przez lokalną społeczność. W 2003 roku Profesor Edward Olszewski uzyskał zaszczytny
tytuł Honorowego Obywatela Miasta Włodawa. Istotnym obszarem Jego działalności naukowej są również badania poświęcone kondycji polskiej politologii.
Profesor to wyjątkowy nauczyciel akademicki, wychowawca i mistrz dla kilku pokoleń politologów wykształconych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Dostojny Jubilat zyskał ogromny autorytet w środowisku uniwersyteckim dzięki profesjonalizmowi, sumiennemu wykonywaniu powierzonych obowiązków, umiejętności dzielenia
się swoją wiedzą i doświadczeniem, bezinteresownej życzliwości, wielkoduszności, ujmującej serdeczności i wspaniałemu poczuciu humoru. Dostojny Jubilat jest współtwórcą prężnego i znaczącego w Polsce ośrodka politologicznego, w istotny sposób przyczyniając się do jego rozwoju i sławy. Świadczą o tym publikacje naukowe, pełnione funkcje
(dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Nauk Politycznych, prodziekan Wydziału Politologii, kierownik Zakładu Ruchów Politycznych) oraz bardzo liczne grono wychowanków – absolwentów Wydziału Politologii UMCS. Pod Jego opieką merytoryczną wypro-
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mowanych zostało ponad dwustu licencjatów, ponad czterystu magistrów oraz jedenastu
doktorów. W 2011 roku dr hab. Maria Marczewska-Rytko, prof. nadzw. UMCS uzyskała
tytuł naukowy profesora.
22 czerwca 2012 r. stanowił niewątpliwie wielkie święto dla środowiska akademickiego UMCS. W tym dniu dziekan Wydziału Politologii oraz Komitet Organizacyjny Jubileuszu 70. rocznicy urodzin Pana Profesora Edwarda Olszewskiego zorganizowali uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej Jemu ofiarowanej. Do Auli im. Ignacego Daszyńskiego przybyło liczne grono profesorów z ośrodków politologicznych oraz szkół
humanistycznych w Polsce (Gdańsk, Kraków, Toruń, Szczecin, Wrocław, Zielona Góra,
Warszawa), księża-profesorowie z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, profesorowie
z Instytutu Historii Wydziału Humanistycznego UMCS, profesorowie z Wydziału Politologii UMCS, Jego Eminencja Abel – prawosławny biskup lubelski i chełmski, prezes Wydawnictwa Adam Marszałek, konsul honorowy Ukrainy w Polsce, przyjaciele z lat szkolnych i studenckich, współpracownicy, wychowankowie i studenci.
W prezydium zasiedli Jego Magnificencja Rektor UMCS – pan prof. dr hab. Andrzej
Dąbrowski, dziekan Wydziału Politologii UMCS – pan prof. dr hab. Grzegorz Janusz oraz
redaktorzy naukowi Księgi Jubileuszowej: pani prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko
i pan dr hab. Stefan Stępień, prof. nadzw.
Uroczystość otworzył dziekan Wydziału Politologii UMCS. Pan prof. dr hab. Grzegorz Janusz poprosił Dostojnego Jubilata o zajęcie miejsca w fotelu usytuowanym pośrodku proscenium, a następnie powitał zgromadzonych gości.
We wstępie przemówienia Jego Magnificencja Rektor UMCS w imieniu własnym,
Senatu oraz społeczności Uniwersytetu złożył Panu Profesorowi gratulacje z okazji Jubileuszu. Podkreślił wagę osiągnięć naukowych Dostojnego Jubilata w dziedzinie nauk
historycznych i nauk o polityce, ze szczególnym uwzględnieniem historii doktryn politycznych i prawnych, historii najnowszej, badań nad emigracją polską i Polonią oraz
współczesnymi ruchami politycznymi, które „przynoszą chwałę” naszej Alma Mater.
Z uznaniem odniósł się do wkładu Profesora w rozwój kadry naukowej. Wskazał, że
wśród wielu zaszczytnych funkcji pełnionych przez Dostojnego Jubilata na szczególne
wyróżnienie zasługują: kierowanie Zakładem Ruchów Politycznych na Wydziale Politologii UMCS, członkostwo w Komitecie Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz
członkostwo w Oddziale PAN w Lublinie. Jego Magnificencja Rektor UMCS wyraził nadzieję na dalszą owocną współpracę Profesora z Uczelnią.
Dziekan Wydziału Politologii UMCS wygłosił laudację na cześć Dostojnego Jubilata. Pan prof. dr hab. Grzegorz Janusz przedstawił życiorys Profesora ze szczególnym
uwzględnieniem kolejnych etapów Jego kariery naukowej, tj. tytułu zawodowego magistra historii uzyskanego w 1966 roku na podstawie pracy magisterskiej Bataliony Chłopskie w Podokręgu IVB, która została wyróżniona Nagrodą Ministra Szkolnictwa Wyższego; stopnia doktora osiągniętego w 1972 roku za rozprawę Początki władzy ludowej na
Rzeszowszczyźnie (1944–1947); stopnia naukowego doktora habilitowanego zdobytego
w 1979 roku za rozprawę Polska Partia Robotnicza na Lubelszczyźnie 1942–1948; tytułu
naukowego profesora nauk humanistycznych nadanego na podstawie oryginalnej, pierwszej w Polsce monografii Emigracja polska w Danii 1893–1993, Lublin 1993. W swoim wystąpieniu dziekan Wydziału Politologii UMCS szczególnie zaakcentował „ewolucję i sukcesywne poszerzanie pola badawczego” przez Dostojnego Jubilata. Prof. dr hab.

204

RECENZJE. SPRAWOZDANIA

Grzegorz Janusz wskazał, że otwartość Edwarda Olszewskiego na nowe problemy badawcze przynosiła rezultaty w postaci krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych oraz licznych publikacji książkowych (w tym w języku angielskim). Dostojny Jubilat zawsze popierał rozwój naukowy i kadrowy. „Dyrektor Edward Olszewski – powiedział dziekan Wydziału Politologii UMCS – bardzo umiejętnie pomagał wielu pracownikom w przecieraniu szlaków naukowych. Z jego życzliwości mogli korzystać zwłaszcza
młodsi pracownicy nauki, którzy wówczas przeważali liczebnie w Instytucie.”
Prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko wraz dr. hab. Stefanem Stępniem, prof. nadzw.
wręczyli Profesorowi Edwardowi Olszewskiemu Księgę Jubileuszową. Należy podkreślić,
że Polska–Europa–Świat. Prace politologiczne i historyczne pod red. M. MarczewskiejRytko i Stefana Stępnia, Lublin 2012, ss. 1011 stanowi uhonorowanie bardzo owocnej kariery akademickiej Dostojnego Jubilata oraz Jego wybitnych osiągnięć naukowych.
Mowy gratulacyjne na cześć Profesora Edwarda Olszewskiego wygłosili: prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, dziekan Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – prof. dr hab. Roman Bäcker; prof. dr hab. Andrzej Chodubski (Uniwersytet Gdański); pełnomocnik Komendanta
Głównego Policji – prof. dr hab. Zbigniew Judycki; prof. dr hab. Wiesław Bokajło (Uniwersytet Wrocławski); dziekan Wydziału Humanistycznego UMCS – prof. dr hab. Henryk
Gmiterek; prof. dr hab. Jan Jachymek – pierwszy dziekan Wydziału Politologii UMCS;
prezes Wydawnictwa Adam Marszałek, doradca Rządu Chińskiego ds. Międzynarodowej Polityki Wydawniczej – dr Adam Marszałek;. dr hab. Wiesław Hładkiewicz, prof.
UZ; konsul honorowy Ukrainy w Polsce, prezes Spółki „ZOMAR” S.A. – mgr inż. Stanisław Adamiak.
Ponadto profesor Zbigniew Judycki wręczył Dostojnemu Jubilatowi medal za zasługi dla Muzeum Policji. Profesor Wiesław Bokajło odczytał także list gratulacyjny dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego – dr. hab. Jerzego Juchnowskiego, prof. UWr., i przyjaciół z Instytutu Politologii. Natomiast profesor Wiesław
Hładkiewicz wygłosił treść telegramu gratulacyjnego wystosowanego przez Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego – prof. dr. hab. Czesława Osękowskiego.
Dr Krystyna Leszczyńska odczytała telegramy gratulacyjne, które napłynęły na adres Dostojnego Jubilata. Ich Autorami byli: Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – prof. dr hab. Michał Śliwa; dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego – prof. dr hab. Bogdan Szlachta; dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – dr hab. Tadeusz Wallas,
prof. UAM; członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – prof. dr hab. Stefan Pastuszka; prof. dr hab. Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski); dyrektor Instytutu Nauk
Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski; kierownik Katedry Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego – prof. dr
hab. Henryk Cimek; prof. dr hab. Roman Tokarczyk (UMCS); dr hab. Joanna Dzwończyk
(Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).
Autorzy mów i telegramów gratulacyjnych życzyli Dostojnemu Jubilatowi zdrowia
i wszelkiej pomyślności. Wskazywali, że Jego osiągnięcia naukowe wyrażające się wartościowymi i nowatorskimi publikacjami, w tym cennymi inicjatywami na płaszczyźnie badawczej, wystąpieniami na konferencjach, udziałem w pracach wielu towarzystw nauko-
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wych zawsze cechowała uczciwość badawcza i rzetelność warsztatowa. Zasługi dla rozwoju politologii oraz najnowszej historii wpłynęły na kształtowanie świadomości politologicznej i historycznej. Serdeczny stosunek do innych ludzi, wielka życzliwość i wysoka
kultura osobista zaowocowały wspaniałymi przyjaźniami.
Dostojny Jubilat podziękował gościom za przybycie w tym szczególnym dla Niego
dniu. Profesor wskazał na rolę i znaczenie wspólnoty akademickiej w Jego życiu. „Tak się
złożyło, że była to dla mnie wspólnota życzliwa i sprzyjająca rozwojowi życiowemu i naukowemu – za co serdecznie dziękuję”. Szczególne wyrazy wdzięczności Dostojny Jubilat skierował do profesorów, nauczycieli i przyjaciół z Instytutu Historii Wydziału Humanistycznego UMCS: prof. dr. hab. Albina Koprukowanika, prof. dr. hab. Wiesława Śladkowskiego, prof. dr. hab. Ryszarda Szczygła (prorektora UMCS), prof. dr. hab. Jana Lewandowskiego, prof. dr. hab. Henryka Gmiterka i ś.p. prof. dr. hab. Ryszarda Szaflika
oraz profesorów i przyjaciół z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
m.in.: prof. dr. hab. Bronisława Pasierba, prof. dr. hab. Andrzeja Antoszewskiego, prof. dr.
hab. Ryszarda Herbuta, prof. dr hab. Teresy Łoś-Nowak i dr. hab. Jerzego Juchnowskiego,
prof. UWr. „Wartością nieprzemijającą studiów w Instytucie Historii – powiedział Profesor – pozostały mi na zawsze metody badawcze, których stosowanie nie zwiedzie badacza
na manowce.” „Natomiast przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego przeprowadzono mój wniosek profesorski”. Szczególne podziękowania zostały skierowane do wielu wybitnych uczonych i zarazem wielkich przyjaciół Dostojnego Jubilata m.in.: prof. dr. hab. Andrzeja Chodubskiego, księży-profesorów: ks. prof. dr. hab. Zygmunta Zielińskiego i ks. prof. dr. hab. Edwarda Walewandra, prof. dr. hab. Romana Bäckera, dr. Adama Marszałka. Redaktorom naukowym Księgi Jubileuszowej Profesor pogratulował koncepcji i wysokiego poziomu edytorskiego. Natomiast adiunktom Krystynie
Leszczyńskiej i Wojciechowi Ziętarze oraz doktorantowi mgr. Marcinowi Pomarańskiemu podziękował za zaangażowanie w przygotowanie Uroczystości Jubileuszowej.
Na zakończenie swojego wystąpienia Dostojny Jubilat poprosił zebranych gości
o zachowanie dobrej pamięci o Nim.
Ad multos Annos, Drogi Panie Profesorze!
Krystyna Leszczyńska, Wojciech Ziętara
(Zakład Ruchów Politycznych)
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Fot. 1. Wręczenie Jubilatowi Księgi Pamiątkowej w trakcie uroczystości (od lewej: prof. Grzegorz Janusz, prof. Maria Marczewska-Rytko, prof. Stefan Stępień, prof. Edward Olszewski)
Fot. Liliana Węgrzyn-Odzioba

Badania Profesora Edwarda Olszewskiego nad emigracją polską do Skandynawii – Polacy w Norwegii 1940–20101
Publikacje prof. dr. hab. Edwarda Olszewskiego dotyczące problematyki polskiej
emigracji do Skandynawii od wielu lat cieszą się uznaniem wśród naukowców i zainteresowaniem polskich imigrantów w Danii, Norwegii i Szwecji. W dorobku naukowym Profesora z zakresu „przestrzeni skandynawskiej” wyróżnić można m.in. następujące prace:
Emigracja polska w Danii 1893–1993, Warszawa-Lublin 1993, ss. 658; Polacy w Skandynawii (pod red., Lublin 1997, ss. 437 – przetłumaczona również na język angielski);
Polskie Stowarzyszenie w Danii „Ognisko” 1983–1998 (współautorka A. Śledzianowska), Lublin-Kopenhaga 1998, ss. 55; Polska emigracja do Skandynawii, Toruń 2008,
ss. 40 (przetłumaczona również na język angielski); Polska Szkoła Sobotnia im. Jana
Pawła II w Oslo. 20 lat w służbie Polonii i Polski, Toruń 2008, ss. 96; Polacy w Norwegii
1940–2010, Toruń 2011, ss. 752.
Oceniając wyżej wymienione publikacje na temat emigracji Polaków do Skandynawii i Polonii skandynawskiej, wybitny znawca przemian cywilizacyjnych współczesnego świata prof. dr hab. Andrzej Chodubski napisał: „Są to oryginalne osiągnięcia badawcze, cenne zarówno ze względu na warstwę normatywną, ukazującą obraz życia
Skrócona wersja tekstu na temat badań skandynawskich prof. dr. hab. Edwarda Olszewskiego
ukazała się w „Wiadomościach Uniwersyteckich”, Miesięczniku Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012, nr 6 (186), s. 50–51.
1
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polonijnego, jak i deskryptywną i eksplanacyjną – dostarczającą uporządkowanej i usystematyzowanej wiedzy o życiu Polaków w krajach skandynawskich, objaśniającej określone postawy, zachowania, aspiracje, dążenia indywidualne i zbiorowościowe. Z punktu widzenia naukowego są to wartościowe ustalenia poznawcze, jako że: 1) obraz życia
polonijnego prezentuje się w nich w długim horyzoncie czasowym, co pozwala na wyodrębnienie zjawisk specyficznych ujawniających się w danej przestrzeni życia kulturowocywilizacyjnego; 2) uwzględniając determinizm cywilizacyjny, a w nim środowiskowy,
przywiązuje się przede wszystkim wagę do rozpoznawania roli podmiotów indywidualnych i zbiorowych, tj. jednostek oraz różnych grup organizacyjnych powstających w rzeczywistości diasporalnej; 3) w rozpoznawaniu życia emigracyjnego, polonijnego dużą
wagę przywiązuje do tzw. miękkiej sfery życiu kulturowego, tj. postrzegania systemów
wartości, norm i reguł życia organizacyjnego, postaw, zachowań społeczno-politycznych,
mentalności zbiorowej; 4) dziedzictwo przeszłości życia polonijnego łączy się z teraźniejszością, analizuje się rzeczywistość kulturową pozostającą w toku stawania się, a przy
tym uwzględnia się jej predyktywność; 5) z perspektywy metodologicznej uwagę zwraca
posługiwanie się analizą jakościową, interpretacyjną, rozpoznawanie danych i źródeł zastanych oraz pozyskiwanych przez obserwację uczestniczącą, wywiady, ankiety, uwzględnianie studiów przypadków”2.
Bezpośrednio po ukazaniu się monograficznego opracowania w 100-lecie Polonii duńskiej Emigracja polska w Danii 1893–1993 (Warszawa-Lublin 1993), Autor m.in. odbył
kilkanaście owocnych spotkań autorskich w „skupiskach” polskich imigrantów na Zelandii, Lolland-Falster i Jutlandii. O wartości niniejszej publikacji świadczy nie tylko liczba jej
cytowań, ale także liczne sugestie kontynuowania badań nad dziejami Polonii w Danii po
1993 r., które napływają do Profesora od przedstawicieli wyżej wymienionych środowisk.
Należy podkreślić, że bardzo dobrze została przyjęta, przez krytykę naukową i działaczy polonijnych, praca zbiorowa pod redakcją Profesora i z jego istotnym udziałem autorskim pt. Polacy w Skandynawii (Lublin 1997), którą wydano także w języku angielskim (Poles in Scandinavia, Lublin 1997).
Z bardzo dużym zainteresowaniem oraz uznaniem profesjonalistów i Polonii spotyka
się najnowsze, obszerne i bogato ilustrowane opracowanie monograficzne Polacy w Norwegii 1940–2010 (Wyd. A. Marszałek, Toruń 2011), obejmujące 70 lat dziejów polskich
uchodźców wojennych i imigrantów w Królestwie Norwegii. W dniu 22 czerwca 2012 r.
prezes Wydawnictwa Adam Marszałek – dr Adam Marszałek przedstawił propozycję drugiego wydania książki Polacy w Norwegii 1940–2010.
W dniu 14 marca 2012 r. w Wydawnictwie Adam Marszałek w Toruniu miało miejsce spotkanie autorskie Profesora połączone z promocją Jego najnowszej książki. Publikację Polacy w Norwegii 1940–2010 ks. prof. dr hab. Edward Walewander w recenzji określił mianem opus vitae. Spotkanie, na które przybyli naukowcy z uniwersytetów w Toruniu, Bydgoszczy, Lublinie, Gdańsku oraz liczne grono osób zainteresowanych powyższą problematyką, poprowadził prezes Wydawnictwa – dr Adam Marszałek. Na podkreA. Chodubski, O polonijno-skandynawistycznym nurcie zainteresowań Profesora Edwarda
Olszewskiego, [w:] Polska–Europa–Świat. Prace politologiczne i historyczne. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Edwardowi Olszewskiemu z okazji 70. rocznicy urodzin, M. Marczewska-Rytko i S. Stępień (red.), Wyd. UMCS, Lublin 2012, s. 15.
2
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ślenie zasługuje fakt, że w promocji uczestniczył prezes Zarządu Głównego Polskiego
Towarzystwa Nauk Politycznych i jednocześnie dziekan Wydziału Politologii i Studiów
Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prof. dr hab. Roman Bäcker. Gościem szczególnym uroczystości była Krystyna Sobierajska z Bergen (obecnie zamieszkała w Polsce). Ta niezwykle aktywna działaczka oświatowa, polonijna i Solidaritet Norge-Polen, zarazem jedna z „bohaterek” opracowania, w swoich wypowiedziach wielokrotnie wskazywała na niezwykłą rzetelność faktograficzną publikacji.
Natomiast w maju 2012 r. z inicjatywy polskich imigrantów w Oslo odbyły się dwa
spotkania i dwie promocje z udziałem „polskiej delegacji” w osobach: Autora książki
prof. E. Olszewskiego, dr. A. Marszałka i dr Joanny Marszałek-Kawy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Pierwsze, które zorganizowano 4 maja w Domu Polskim, poprowadził aktywny organizator życia polonijnego w Norwegii – Bogdan Kulas. Wzięli w nim
udział głównie przedstawiciele świata naukowego, artystycznego, animatorzy kultury polonijnej, organizatorzy oraz „weterani” działalności polonijnej. W spotkaniu uczestniczyli m.in. profesor Ole Michael Selberg – były dyrektor Instytutu Slawistyki Uniwersytetu w Oslo, Zbigniew Tyszko – współorganizator i redaktor pisma „Kronika. Polskie Czasopismo w Norwegii” (ukazywało się prawie 17 lat), Edyta (Edith) Stylo – animatorka
życia kulturalnego i właścicielka galerii Stylo Design w Oslo, Jerzy Jankowski – prezes
Związku Polaków w Norwegii. Uczestnikiem wyjątkowym był Mieczysław Krakowski
(ur. w 1922 r.), wywieziony do Norwegii w 1943 r. przez Niemców, obecnie zamieszkały w Stavanger. Jego niezwykle bogaty życiorys został przedstawiony w książce, a udział
w promocji przyjęty z dużym zadowoleniem i zainteresowaniem Autora oraz zgromadzonej w Domu Polskim publiczności.
Następnego dnia spotkanie i promocja miały miejsce w Polskiej Szkole Sobotniej
im. Błogosławionego Jana Pawła II w Oslo. Autor, który był honorowym gościem uroczystości, został entuzjastycznie przyjęty przez grono nauczycielskie, dyrektor Szkoły Hannę Sand i jej byłego wieloletniego dyrektora Romualda Iwanowa. Z racji tego, że z okazji
20-lecia Szkoły Profesor napisał, a Wydawnictwo Adam Marszałek opublikowało, okolicznościową książkę Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawła II w Oslo. 20 lat w służbie
Polonii i Polski Autora określono mianem „swojego” człowieka. Oprócz władz placówki, młodzieży starszych klas i jej rodziców w spotkaniu (ponad 140 osób) uczestniczyło liczne grono działaczy polonijnych, m.in.: Jacek Juniszewski – założyciel i wieloletni
przewodniczący Polsko-Norweskiego Towarzystwa Kulturalnego „Kultura” oraz redaktor
pism „Wici” i „Polsk Kultur. Tidsskrift for Polsk-Norsk Kulturforening”»Kultura«; Bogdan Strażyński – współredaktor Kroniki, Anna Róża Gurowska – artystka i właścicielka
galerii „Anna Roza Art.”, zasłużona działaczka i animatorka kultury Barbara Katarzyna
Tubylewicz-Olsnes oraz Gabriela (Gabi) Bogusławska – w przeszłości pełna energii i inicjatywy, działaczka polonijna w Oslo. W trakcie spotkania Wydawcy zabrakło książek,
które kupowano jak przysłowiowe ciepłe bułeczki. Natomiast Autorowi, niezwykle docenionemu, sprawnie pracowała ręka przy wpisywaniu dedykacji.
Należy podkreślić, że 15 maja efektowną promocję książki Profesora zorganizowała
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie wraz ze Stowarzyszeniem „Lubelszczyzna w Europie”. Poprowadzili ją mgr Ewa Hadrian i dr Jerzy
Gryz. Promocja miała akcent norweski, gdyż wpisano ją w cykl obchodów Święta Narodowego Norwegii przypadającego na dzień 17 maja; były flagi polska i norweska. W spo-
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tkaniu uczestniczyli m.in. mgr Zofia Ciuruś – dyrektor Biblioteki wraz z pracownikami,
naukowcy – historycy, grono przyjaciół Profesora, studenci politologii, a nawet dr Waldemar Niemotko z Cremorne w Australii.
Wydział Politologii złożył wniosek, a Senat UMCS zaakceptował wytypowanie
książki Profesora Edwarda Olszewskiego Polacy w Norwegii 1940–2010 do Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rok 2011. Życzymy powodzenia i dalszych osiągnięć naukowych.
Krystyna Leszczyńska
(Zakład Ruchów Politycznych)

Sprawozdanie z drugiej azjatyckiej konferencji poświęconej etyce, religii i filozofii (marzec 2012)
IAFOR (the International Academic Forum) zostało założone w roku 2009 przez grupę uczonych i przedstawicieli świata biznesu z Azji, Europy oraz Stanów Zjednoczonych
Ameryki. Celem IAFOR jest prowadzenie i promowanie dialogu ponad granicami w skali globalnej. Pod auspicjami Forum w roku 2009 odbyła się jedna konferencja międzynarodowa z zakresu pedagogiki. W roku 2010 zorganizowano cztery konferencje międzynarodowe z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, organizacji i zarządzania oraz
edukacji. Rok 2011 przyniósł intensyfikację podejmowanych inicjatyw. Obrady toczyły
się między innymi w zakresie zagadnień dotyczących etyki, religii i filozofii; psychologii; studiów azjatyckich; kulturoznawstwa; mediów i komunikacji społecznej; zarządzania; edukacji; zrównoważonego rozwoju; nauk społecznych.
W ramach IAFOR odbyła się w Osace w Japonii druga azjatycka konferencja poświęcona etyce, religii i filozofii (ACERP). Tematem przewodnim tegorocznej konferencji obejmującej kwestie sposobu/sposobów myślenia, wierzeń, zachowań było jedno znaczące słowo: zaufanie (trust). Konferencja zgromadziła ponad 250 uczonych i praktyków
z całego świata. Zagadnienia dotyczące zaufania zarówno w wymiarze indywidualnym,
jak i społecznym zyskują na znaczeniu. Wskazuje się na zaufanie jako podstawę kapitału społecznego. Szczególnie interesujące podczas konferencji było spojrzenie na kwestie zaufania przez pryzmat różnych dyscyplin naukowych, między innymi psychologii,
psychologii społecznej, filozofii, antropologii, politologii, socjologii. Wielokrotnie odwoływano się w wystąpieniach do tragedii, jaka dotknęła Japonię w ubiegłym roku. Wskazywano przy tym na działania mające na celu aktywizację kapitału społecznego. Polskie
środowisko naukowe reprezentowała na konferencji prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko, która podjęła w swoim wystąpieniu problem zaufania w stosunkach między poszczególnymi kręgami kulturowo-cywilizacyjnymi. W dyskusji po wystąpieniu odnoszono się
do wymiaru filozoficznego w pojmowaniu zaufania, wskazywano na różnice i podobieństwa w pojmowaniu takich pojęć jak Wschód czy Zachód i ich kulturowe, społeczne czy
polityczne uwarunkowania. Prof. M. Marczewska-Rytko pełniła także funkcję przewodniczącej sesji.
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Wybrane artykuły zostały opublikowane na stronie IAFOR (ISSN 2185 – 6141)
http://iafor.org/ACERP2012_Proceedings.pdf
Maria Marczewska-Rytko
(Zakład Ruchów Politycznych)

Fot. 2. Uczestniczki konferencji z Pakistanu, Indii i Polski

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji Central & Eastern European Media & Communication Conference – Media, Power and Empowerment, Praga
27–28 kwietnia 2012 roku
W dniach 27–28 kwietnia 2012 r. w Pradze odbyła się międzynarodowa konferencja
Central East European Network, działającej w ramach European Communication Research and Education Association. Hasłem tegorocznego spotkania było: Media, Power and
empowerment. Konferencja zgromadziła około stu trzydziestu badaczy z Austrii, Czech,
Estonii, Litwy, Niemiec, Polski, Rumunii, Finlandii, Węgier, Holandii, Słowacji, Grecji, Macedonii, Wielkiej Brytanii, ale też Turcji, USA czy Korei Południowej. Spośród
dziesięciu osób z Polski, dwie reprezentowały Wydział Politologii UMCS w Lublinie:
prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko oraz dr Grażyna Stachyra.
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Problematyka podjęta przez badaczy obejmowała różnorodne zagadnienia, jednak
motywem przewodnim rozważań była kwestia geopolitycznej i kulturowej specyfiki regionu Europy Środkowo-Wschodniej, mająca wpływ na kształt prowadzonych badań nad
demokratyzacją mediów, ich systemami czy zawartością. Prezentowane case studies pozwoliły uczestnikom bliżej zapoznać się z funkcjonowaniem mediów w krajach CEE, które, choć niezbyt odległe od siebie geograficznie, wciąż są dosyć słabo powiązane wspólnymi projektami badawczymi pozwalającymi precyzyjniej definiować obecny stan mediów. Podkreślali to m.in. członkowie Komitetu Naukowego Konferencji: prof. Tomasz
Trampota, przewodniczący ECREA CEE Network, reprezentujący Uniwersytet Karola
w Pradze oraz prof. Aukse Balcytiene, wiceprzewodnicząca ECREA CEE Network z Uniwersytetu Vytautasa Magnusa z Litwy.
Spotkania panelowe (których odbyło się blisko trzydzieści) były dla uczestników
okazją do zaprezentowania i skonfrontowania wyników badań, inspirowały do lokowania
ich rezultatów w szerszej perspektywie oraz pozwalały nawiązać nowe oraz odświeżyć
już istniejące naukowe kontakty. Wystąpienia dotyczyły zarówno analizy zawartości mediów, percepcji przekazu, przyszłości dziennikarstwa, wpływów polityczno-socjologiczno-kulturowych, którym media ulegają, jak i polityki czy edukacji medialnej.
Podczas panelu pod nazwą Populism Revisited prof. Maria Marczewska-Rytko
w wystąpieniu zatytułowanym: Ordinary, Cheap, Crystal Clear? Selected Polish Newspapers about Populism przedstawiła wyniki swoich badań dotyczących jakości informacji prasowych w kontekście zjawiska populizmu. Profesor Marczewska-Rytko podkreśliła, że debata nad rolą mediów jako dostarczyciela informacji oraz instrumentu kształtowania opinii publicznej staje się coraz bardziej wielopłaszczyznowa, między innymi
pozwala odkrywać różnorodne spojrzenia na standardy przekazywania informacji odbiorcom. Nieodłączną częścią agendy niektórych mediów, w szczególności „Gazety Wyborczej” i „Rzeczpospolitej” są wywiady z badaczami zjawiska populizmu, jak również
teksty publicystyczne, odnoszące się pośrednio lub bezpośrednio do tej kwestii. Problem
populizmu analizowany przez Autorkę został zaprezentowany z perspektywy diachronicznej i synchronicznej, co było możliwe dzięki jej dogłębnym badaniom prowadzonym od
lat. Nie zabrakło odwołań do doświadczeń innych krajów, m.in. Stanów Zjednoczonych,
czy państw Ameryki Łacińskiej. To wnikliwe podejście wywołało ożywioną dyskusję,
czemu sprzyjała też problematyka podejmowana przez kolejnego panelistę. Mgr Erik Leško ze słowackiego Uniwersytetu Konstantyna zjawisko populizmu przedstawił w kontekście demokratyzacji sfery audytorium mediów, tytułując swoje wystąpienie Political
representation and national populsim in the age of audience democracy. A discourse-theoretical approach. Skoncentrował się na omówieniu narodowego populizmu oraz kwestii
reprezentacji politycznej z punktu widzenia filozofii i politologii.
Dr Grażyna Stachyra wystąpiła podczas panelu zatytułowanego Challenges to Media Organizations, prezentując także w imieniu współautora, prof. dr. hab. Stanisława Jędrzejewskiego (Akademia Leona Koźmińskiego, KUL) zagadnienie Social Inclusion in
the context of the Polish Radio broadcasting. Spostrzeżenia Autorów dotyczyły polityki programowej polskich rozgłośni radiowych w kontekście zmian demograficznych, prowadzących do zmniejszenia liczebnego oraz starzenia się polskiego społeczeństwa, jednocześnie redefiniujących docelowe grupy słuchaczy. Problem jest na tyle istotny, że bieżący rok Parlament Unijny ogłosił Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i So-
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lidarności Międzypokoleniowej, a 1 lutego Senat RP ustanowił rok 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W świetle refleksji Autorów, Polskie Radio jako jedyne
(oprócz mediów sektora społecznego) podejmuje próbę zmiany zawartości programowej,
wychodząc naprzeciw potrzebom osób starszych. Reprezentujący Uniwersytet Wiedeński
dr Joan Ramon Rodriguez-Amat w wystąpieniu zatytułowanym Bullying or due process?
The pendulum of international and national policy in the field of Copyright stwierdził, że
głównym problemem w kwestii ochrony praw autorskich na gruncie krajowym i zagranicznym jest brak precyzji i przejrzystości rozwiązań prawnych dotyczących tego zagadnienia. Kolejna panelistka, mgr Hanka Sládková z praskiego Uniwersytetu Karola, poświęciła swoje rozważania sprawom sztuki totalitarnej i posttotalitarnej oraz jej związkom z mediami. Kwestie podnoszone przez wymienionych autorów stały się następnie
pretekstem do dyskusji.
Central East European Forum w Pradze dało uczestnikom możliwość spojrzenia na
badania prowadzone w kręgu medioznawców CEE w konfrontacji z głównymi trendami
badaczy światowych czy zachodnioeuropejskich. Spostrzeżenia wyrażane podczas wystąpień oraz w czasie rozmów kuluarowych prowadzą do wniosku, że spotkania w ramach
Forum powinny być kontynuowane. Przygotowania do następnego już się rozpoczęły.
Maria Marczewska-Rytko (Zakład Ruchów Politycznych)
Grażyna Stachyra (Zakład Komunikacji Społecznej)

Fot. 3. Od lewej: dr Grażyna Stachyra i prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko z Wydziału Politologii na konferencji CEECOM 2012 w Pradze
Fot. U. Doliwa
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III Międzynarodowy Kongres Rosja i Polska: pamięć imperiów/imperia pamięci,
Sankt–Petersburg, 26–28 kwietnia 2012 roku
W dniach 26–28 kwietnia 2012 r. w Sankt-Petersburgu (Federacja Rosyjska) odbył się III Międzynarodowy Kongres Rosja i Polska: pamięć imperiów-imperia pamięci.
Głównymi organizatorami Kongresu byli: Rosyjski Instytut Kulturologii (strona rosyjska)
oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej (strona polska). W organizacji Kongresu uczestniczyły: Zjednoczona Rada Naukowa ds. Nauk Społecznych
i Humanistycznych, Centrum Naukowe Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt-Petersburgu, Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk, Wydział Filozofii Państwowego Uniwersytetu w Sankt-Petersburgu, Państwowy Uniwersytet Kultury i Sztuki w Sankt-Petersburgu oraz Rosyjskie Muzeum Etnograficzne przy wsparciu Centrum Naukowego Rosyjskiej
Akademii Nauk w Sankt-Petersburgu, Komitetu Stosunków Zewnętrznych Sankt-Petersburga, Katedry UNESCO ds. Studiów Porównawczych z zakresu badań tradycji duchowych, specyfiki ich kultur i dialogu między religijnego, Instytutu Filozofii, Teologii i Historii św. Tomasza, Rosyjskiej Chrześcijańskiej Akademii Humanistycznej, Międzynarodowej Asocjacji Kultura Rosyjska, Fundacji wsparcia współczesnej sztuki Rizzordi Art
Foudation, Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego Polonia, Domu Polonii – oficjalnego
przedstawicielstwa organizacji Wspólnota Polska w Sankt-Petersburgu, Ambasady Rzeczypospolitej Polski w Federacji Rosyjskiej, Wydziału Kultury Konsulatu Rzeczypospolitej Polski w Sankt-Petersburgu (Instytutu Polskiego), Stałego przedstawicielstwa Polskiej
Akademii Nauk przy Rosyjskiej Akademii Nauk, Muzeum Historii Polski, Polskiego Towarzystwa Historycznego.
W Kongresie uczestniczyło około 150 referentów, w zdecydowanej większości z Rosji i Polski, którzy reprezentowali niemal wszystkie najważniejsze ośrodki naukowe obu
krajów. Kongres miał charakter interdyscyplinarny, poza dużą grupa historyków w obradach udział wzięli poloniści, rusycyści, filologowie, filozofowie, etnolodzy, muzealnicy,
kulturolodzy, filmoznawcy, a nawet pisarze i dziennikarze.
Tematyka Kongresu, z jednej strony, nawiązywała do problemów stawianych przez
rosyjskich i polskich naukowców podczas forum, które rozpoczęło się w 2009 roku, kiedy
w Moskwie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Rosja i Polska: dług pamięci i prawo zapomnienia oraz była kontynuowana na Kongresie w Krakowie jesienią 2010 roku
Polska-Rosja. Trudne tematy. Trzy narracje: historia, literatura, film. Z drugiej strony,
określona została poprzez miejsce jego przeprowadzenia. Na przestrzeni niemal dwóch
wieków Sankt-Petersburg był stolicą imperium, które miało wpływ na losy zarówno Rosjan, jak i Polaków.
W ramach obrad Kongresu podejmowano szeroki wachlarz tematów z akcentem
na pamięć historyczną, procesy jej kształtowania, wpływ na współczesne pokolenia Polaków i Rosjan itd. Nie zabrakło jednak zagadnień związanych z popularną w ostatnim
czasie tzw. imperiologią, dialogiem między katolicyzmem i prawosławiem, refleksją porównawczą nad stołecznością Krakowa i Petersburga, narracją przeszłości w literaturze,
kinie, teatrze i muzyce, estetyką pracy pamięci, wizualizacją pamięci czy zwrotem medialnym w sztuce. Omówiono wiele trudnych i bolesnych tematów z zakresu stosunków
polsko-rosyjskich i polsko-sowieckich, nie omijając spraw bolesnych, spornych i wymagających dalszych wspólnych badań. Szczególnie ważne były rozważania na temat współ-
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czesnego polsko-rosyjskiego dialogu międzykulturowego w szerszej przestrzeni Europy
Centralnej i Wschodniej3.
Wśród uczestników Kongresu w grupie ponad 20 gości z Polski znalazły się dr Eleonora Kirwiel i dr Małgorzata Podolak z Wydziału Politologii UMCS w Lublinie. W składzie delegacji polskiej byli także przedstawiciele Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (prof. dr hab. Tadeusz Gadacz, prof. dr hab. Zdzisław Noga, dr hab. Jan Rydel,
dr hab. Bogusław Skowronek), Uniwersytetu Jagiellońskiego (prof. dr hab. Andrzej
Chwalba, prof. dr hab. Ryszard Nycz, prof. dr hab. Andrzej Pitrus, dr hab. Krzysztof
Zajas, prof. dr hab. Krzysztof Zamorski), Uniwersytetu Warszawskiego (prof. dr hab.
Marcin Kula, prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki i prof. dr hab. Andrzej Skrzypek),
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (dr hab. Mariusz Wołos, prof. UMK), Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
w Krakowie oraz Stacji Naukowej PAN w Moskwie.
Dr Eleonora Kirwiel wygłosiła referat w sekcji „Narracja historii: przyszłość i teraźniejszość” pt. Rola Rosji Radzieckiej w kształtowaniu życia politycznego na Kresów
Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej okresu międzywojennego. Dr Małgorzata Podolak uczestniczyła w okrągłym stole „Metamorfozy Imperium Rosyjskiego i Polska: doświadczenie ostatnich 300 lat” z wystąpieniem Instytucja ogólnonarodowego referendum w Polsce i Federacji Rosyjskiej – podstawy prawne, praktyka polityczna, perspektywy rozwoju.
Uczestnicy Kongresu mieli okazję poznać piękny Petersburg, a także spotkać się
z przedstawicielami miejscowej Polonii, która kontynuuje wielkie tradycje swoich poprzedników, odgrywających istotną rolę w rozwoju dawnej stolicy imperium rosyjskiego.
Uczestników III Kongresu przyjął konsul generalny Rzeczypospolitej w Petersburgu minister dr Piotr Marciniak, który wziął także udział w obradach plenarnych.
Kolejny, IV Kongres, planowany jest na wiosnę 2014 r. Tym razem miejscem obrad
będzie Kraków.
Eleonora Kirwiel
(Zakład Myśli Politycznej)

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji Radio and Society 2, Lublin 4–5
czerwca 2012 roku
W dniach 4–5 czerwca 2012 r. w Lublinie odbyła się międzynarodowa konferencja
Radio and Society 2, zorganizowana przez Zakład Komunikacji Społecznej Wydziału Politologii UMCS w Lublinie. Wzięli w niej udział radioznawcy z Cypru, Hiszpanii, Francji,
Niemiec, Polski, Portugalii, Wielkiej Brytanii i Włoch.
Szczegółowy program III Międzynarodowego Kongresu Rosja i Polska: pamięć imperiów/
imperia pamięci (Sankt–Petersburg, 26–28 kwietnia 2012 r.) z pełnym wykazem uczestników i wygłoszonych przez nich referatów znajduje się na stronie internetowej: www.spbric.org/files/Programme_pol.pdf.
3
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To już drugie spotkanie w cyklu „Radio i Społeczeństwo”, w którym Zakład Komunikacji Społecznej zapoczątkował integrowanie środowiska badaczy radia, które choć posiadają silne ośrodki w całej Europie, to w Polsce jest rozproszone. Przed dwoma laty koncentrowaliśmy się na zagadnieniach związanych z digitalizacją radia, budowaniem wspólnoty słuchaczy, cechami radiowych gatunków i kulturowym kontekstem przekazu. W tym
roku rozważaliśmy znaczenie mniejszości etnicznych w radiu lokalnym, rozwiązania systemowe dotyczące funkcjonowania tego medium, a także estetyczny wymiar radiowej komunikacji.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonał dziekan Wydziału Politologii prof.
dr hab. Grzegorz Janusz. Pierwszy dzień konferencji upłynął pod hasłem Society, Community and Radio Challenges. Obrady rozpoczął prof. Tiziano Bonini (IULM University of Milano) referatem Understanding social media publics for Radio: a new form
of capital. Podkreślił w nim wpływ zmian komunikowania w radiu skonwergowanym na
powstawanie wspólnot odbiorców oraz ich tożsamość. Dr hab. Stanisław Jędrzejewski,
prof. nadzw. (Akademia Leona Koźmińskiego, KUL) w wystąpieniu zatytułowanym Public
radio and new media platforms odniósł się do zmiany w tradycyjnym modelu komunikacji radiowej i przesunięcia akcentu na jakość sygnału oraz indywidualne zapotrzebowania słuchaczy, o czym świadczy obecność zróżnicowanej oferty radia na platformach
cyfrowych. Prof. Guy Starkey (University of Sunderland) w referacie Radio and localness:
ownership and content in the convergent/divergent age of media proliferation, omawiając nowe poziomy komunikacji w radiu, ukazał wpływ systemu własności i zarzadzania
mediami na lokalny wymiar poruszanej w nich problematyki. Z kolei prof. Jean-Jacques
Cheval (Université de Bordeaux, GRER), mówiąc o rynku francuskim w prezentacji zatytułownej What talking (on the airwaves) means? A sociological return on the radio broadcasting liberation in France in the 1980s, zwrócił uwagę na znaczenie komunikatu radiowego jako impulsu do zmian społecznych i kulturowych, wpływającego na powstawanie
wspólnot przekonań oraz kształtującego nowe trendy w działalności medium. Prof. Dominique Norbier (Université de Nice – Sophia Antipolis) dokonała analizy przypadku (Webradios and social participation and mobilization: the case study of Radio Ethic); omawiając konkretny przykład Radia Ethic wskazała na obecność wieloelementowej strategii
nawiązywania relacji nadawczo-odbiorczych, natomiast dr Urszula Doliwa (Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski) w wystąpieniu Polish radio stations run by NGOs – idea, organization, programme zaakcentowała brak podstawowych rozwiązań legislacyjnych w segmencie nadawców społecznych, które w Polsce taką strategię, o której wspomniała Dominique Norbier, czyniłyby realną. Kolejni prelegenci: dr Mirosława Wielopolska-Szymura z Uniwersytetu Śląskiego (Ethnic minorities radio stations in certain multicultural
societies – a short overview), dr Magdalena Szydłowska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (Programs for national minorities in the Polish Radio an important tasks of the
public radio duties) oraz dr Robert Rajczyk także z Uniwersytetu Śląskiego (National minorities’ in Romania access to media. Case study – radio) skoncentrowali się na problematyce partycypacji mniejszości etnicznych w kreowaniu wizerunku stacji lokalnych. Obrady panelowe w pierwszym dniu zakończyło wystąpienie Radio in Iceland. General characteristics of the market dr Lidii Pokrzyckiej z UMCS, która dokonała przeglądu struktur
prawno-finansowych umożliwiających funkcjonowanie rozgłośni radiowych w Islandii.
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Drugi dzień konferencji miał za motyw przewodni hasło Radio Content and Aesthetic
i poświęcony był przede wszystkim estetycznemu wymiarowi komunikacji w radiu oraz
analizie jakościowej zawartości programów.
Obrady rozpoczęła prof. Angeliki Gazi (Cyprus University of Technology, Limassol)
analizująca w ramach tematu Mental Images, Acoustic Identity and Radio Sound współczesne trendy w badaniach problematyki dźwiękowej identyfikacji sygnału radiowego oraz
„wewnetrznych obrazów” powstających u odbiorcy w trakcie słuchania. Dr Karolina Albińska (Uniwersytet Łódzki) z referatem Did Pictures Kill a Radio Star? ‘Radiovision’ as
a New/Old Incarnation of Radio in the Audiovisual Era dokonała przeglądu elementów wizualizacji przekazu radiowego na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, a także zaprezentowała sposoby funkcjonowania „obrazów” przekazu radiowego w medium analogowym
i skonwergowanym. Nastepny temat, Sounds and Identity: the role of radio in community building, prezentowany przez prof. Madalenę Oliveirę (Universidade do Minho) był
okazją do zademonstrowania uczestnikom konferencji prawdziwej „uczty dla wyobraźni”,
poprzez komentowanie poszczególnych kategorii dźwięków radiowych w kontekście ich
oddziaływania na słuchaczy. Prof. Emma Rodero z Univeristat Pompeu Fabra w Barcelonie zajęła sie z kolei kwestiami głosów na radiowej antenie (Intonation on Radio. The same
song for different broadcasters). Na podstawie przeprowadzonych badań wykazała, że elementy prozodii wiadomości radiowych wykorzystywane w celu przyciągnięcia uwagi słuchaczy są podobne w stacjach na całym świecie. Także prof. Golo Föllmer (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) w wystąpieniu zatytułowanym Experimental Auditive
Variations of Radio Speech zaprezentował wyniki badań prowadzonych w ramach eksperymentalnego projektu badawczego, w którym uczestniczyły także kolejne badaczki reprezentujace Martin-Luther-Universität w Halle: dr Grit Boehme z referatem How listeners perceive the presenter’s voice i dr Anja Richter prezentująca temat The aesthetic potentials of the programme structure. Potwierdzają one, że w trakcie komponowania założeń
formatowych, rozgłośnie wykorzystują wyniki sondaży wśród potencjalnych odbiorców,
wskazujące, że struktura programu, jak i sposoby łączenia fragmentów muzyki z treścią
słowną – wpływają na emocje słuchaczy, które pojawiają się podczas odbioru przez nich
audycji radiowych. Wymiar emocjonalny radiowych komunikatów podkreślały też mgr
Paulina Czarnek (Uniwersytet Łódzki) w The entertaining role of call-out in Polish commercial radio stations oraz dr Joanna Bachura (Uniwersytet Łódzki) analizująca w referacie Feature – the marriage of Fact and Fiction konkretne gatunki radiowe w kontekście
wzmacniania relacji nadawczo-odbiorczych. Dr Grażyna Stachyra (UMCS w Lublinie),
omawiając zagadnienie Charitainment – the levels of communication wskazała na różnicowanie sfer komunikacji poprzez zastosowanie w nowoczesnym radiu formuły hybrydycznej filantropii przy wykorzystaniu innych mediów. Obrady drugiego dnia zamknął prof.
dr hab. Kazimierz Krzysztofek (Uniwersytet w Białymstoku, Fundacja Pro Cultura w Warszawie), rysując perspektywy transformacji radia w środowisku nowych mediów w ramach
tematu Contradictions of Digital Media: An Attempt at Clarification of Terms.
Dyskusje, które odbywały się po każdej sesji, rozmowy w kuluarach oraz nawiązane w ramach konferencji przyjacielskie kontakty, z pewnością umożliwią intensyfikację
badań radia w Polsce, a także przyczynią się do zacieśnienia współpracy badawczej w wymiarze międzynarodowym. Jesteśmy przekonani, że Wydział Politologii UMCS w Lublinie nie jest już w opinii radioznawców z całej Europy anonimowym ośrodkiem, a z cza-
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sem zyska miano centrum konsolidującego radiowe środowisko dziennikarzy i teoretyków radia. Mając takie przekonanie, już teraz zapowiadamy kolejne spotkanie Radio and
Society za dwa lata – oby równie owocne jak minione.
Grażyna Stachyra, Przewodnicząca Konferencji
Elżbieta Pawlak-Hejno, Sekretarz Konferencji
(Zakład Komunikacji Społecznej)

Fot. 4. Obrady Konferencji Radio and Society, Lublin, 4–5.06.2012
Fot. Martyna Skrok

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Myśl społeczna wielkich religii świata, Lublin 17–18 listopada 2011 roku
„Religia jawi się obecnie jako jedna z głównych zmiennych warunkujących idee, zjawiska i procesy polityczne zarówno w skali poszczególnych państw, jak i w skali globalnej”4. Z tego powodu stała się przedmiotem kolejnego z cyklu organizowanych przez Zakład Ruchów Politycznych Wydziału Politologii UMCS spotkań naukowych, podejmujących problematykę współczesnych ruchów społecznych i politycznych. Konferencja Myśl
społeczna wielkich religii świata, która odbyła się w dniach 17–18 listopada 2011 roku
w Lublinie, była już siódmym spotkaniem przedstawicieli polskich i zagranicznych ośrod4

M. Marczewska-Rytko, Religia i polityka w globalizującym się świecie, Lublin 2010, s. 11.
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ków naukowych, którzy korzystając z zaproszenia prof. dr hab. Marii Marczewskiej-Rytko i prof. dr. hab. Edwarda Olszewskiego odwiedzili Lubelszczyznę. Podobnie jak poprzednim spotkaniom poświęconym liberalizmowi, konserwatyzmowi, chadecji, socjaldemokracji, ruchom narodowym i ekstremizmowi politycznemu, także obecnej konferencji towarzyszyły gorące dyskusje.
Organizatorzy, jak i prelegenci obecni w Lublinie, mając świadomość z jak skomplikowaną materią przyszło im się mierzyć, za główny cel postawili sobie nie tylko prezentację przeróżnych idei, doktryn i ruchów społecznych, zrodzonych na gruncie wielkich religii świata, ale przede wszystkim ocenę doświadczeń związanych z implementacją myśli społecznej wielkich religii świata w całokształt stosunków społeczno-politycznych, zarówno w warunkach europejskich, jak i światowych. Z racji tej spotkaniu towarzyszyło
nadrzędne pytanie o współczesne wyzwania i perspektywy myśli społecznej wielkich religii świata. W końcu, jak zauważył prof. Edward Olszewski we wstępie do publikacji pokonferencyjnej, religijna myśl społeczna niekiedy wkracza w obszar myśli politycznej,
gdyż „Kościoły wpływają na kształtowanie światopoglądu człowieka, kształtują odpowiedni system wartości, z punktu widzenia własnych doktryn motywują do określonych
postaw ideowych i działań nie tylko w obszarze życia religijnego, ale także publicznego,
prezentują swoje stanowisko wobec węzłowych problemów życia społecznego, a także
politycznego w obszarze państwowym i globalnym, ogólnoświatowym”5.
Obrady plenarne, odbywające się pod honorowym patronatem prorektora UMCS,
prof. nadzw. dr. hab. Stanisława Michałowskiego, a także władz dziekańskich Wydziału
Politologii UMCS z dziekanem prof. dr. hab. Grzegorzem Januszem i panią prodziekan
prof. dr hab. Ewą Maj na czele, zostały podzielone na trzy części, odpowiadające trzem
wymiarom dyskusji nad współczesną myślą społeczno-polityczną wielkich religii świata.
W pierwszej, wprowadzającej, odczytany został przygotowany specjalnie na tę okazję artykuł prof. dr. hab. Romana Tokarczyka, poświęcony metodologicznym aspektom prowadzenia badań nad myślą społeczną w religiach świata. Na przykładzie współczesnych kultur prawnych podjęto w nim analizę samego rozumienia pojęcia „myśl społeczna”, a także problem jej filozoficznego i społecznego związku ze współczesnymi doktrynami religijnymi.
Kolejna część konferencji podjęła problematykę szeroko rozwiniętej myśli społecznej w doktrynie i nauczaniu Kościoła katolickiego. Zagadnienie to zostało naświetlone przez uczestników spotkania zarówno z historycznego, jak i bardziej współczesnego punktu widzenia. Historycznego wprowadzenia dokonali: prof. nadzw. dr hab. Lucyna Wiśniewska-Rutkowska, podejmująca temat sporu Andrzeja Frycza Modrzewskiego
i Stanisława Orzechowskiego o celibat, jak i dr Maciej Strutyński, który rozpatrywał problem chrześcijaństwa, a zwłaszcza myśli biskupa Grzegorza Chomyszyna i jego wizji życia społeczno-politycznego, jako regulatora stosunków międzyetnicznych w okresie II RP.
Z bardziej współczesnej perspektywy myśli społecznej Kościoła katolickiego przyjrzeli
się: dr Marek Delong oraz dr Krzysztof Kowalczyk, rozpatrujący ją w kontekście: nauczania Konferencji Episkopatu Polski, stanowisk poszczególnych biskupów stojących na czele diecezji, a także dokumentów II Krajowego Synodu Planarnego. Znakomitym uzupeł5
Myśl społeczna wielkich religii świata, M. Marczewska-Rytko, E. Olszewski, (red.), Lublin
2011 (złożone do druku).
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nieniem tej części były wystąpienia dr. Michała Gierycza na temat wyzwań implementacji
chrześcijańskiej myśli społecznej w kontekście europejskim oraz doc. dr. Mikhaila Papou,
na temat problemów funkcjonowania Kościoła katolickiego na Białorusi.
Niezbędnym elementem debaty nad myślą społeczną Kościoła katolickiego stały się
również wystąpienia koncentrujące się na fundamentach katolickiej nauki społecznej. Dokładnej analizy takich podstaw w kontekście papieskich encyklik dokonały prof. Maria
Marczewska-Rytko, która scharakteryzowała ideę korporacjonizmu katolickiego w wymiarze narodowym i państwowym, a także mgr Dorota Maj, rozpatrująca w wymiarze teoretycznym i praktycznym zasadę subsydiarności.
Trzecia część konferencji podjęła problematykę myśli społecznej, charakterystycznej dla innych wielkich religii świata. Szczególne zainteresowanie wzbudziły rozważania nad współczesną myślą muzułmańską, podejmowane przez prof. nadzw. dr. hab. Selima Chazbijewicza, dokonującego analizy idei „państwa muzułmańskiego”, a także przez
prof. dr hab. Annę Mrozek-Dumanowską, rozpatrującą problem pietyzmu i radykalizmu
islamskiego w dobie globalizacji. Niezwykle wartościowym głosem w dyskusji nad muzułmańską myślą społeczno-polityczną było również wystąpienie nadesłane na konferencję przez prof. dr. Lukmana Thaiba z Malezji, podejmujące zagadnienie specjalnej pozycji niemuzułmanów we współczesnym państwie islamskim.
Obok myśli muzułmańskiej autorzy uczestniczący w tej części obrad plenarnych
podjęli problematykę wątków społeczno-politycznych w judaizmie, amerykańskim protestantyzmie oraz dalekowschodniej tradycji religijnej Chin. Na pierwszym z tych wątków skupił się dr hab. Roman Marcinkowski, prezentując elementy myśli społecznej judaizmu rabinicznego na przykładzie wybranych fragmentów Miszny. Kolejny zaprezentowali dr Maciej Potz i mgr Marcin Pomarański, charakteryzując protestancką doktrynę społeczno-polityczną w kontekście północnoamerykańskich koncepcji teokratycznej i myśli
przedstawicieli fundamentalistycznej Religijnej Prawicy w USA. Na temat jednostki, społeczeństwa i władzy w religijnej tradycji chińskiej swoje wystąpienie przygotował natomiast prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Banek.
Uczestnicy konferencji zgodnie podkreślali wysoki poziom merytoryczny zaprezentowanych referatów, a także przyjemną atmosferę towarzyszącą toczonym dyskusjom.
Pokłosiem konferencji w niedługim czasie stanie się przygotowywana recenzowana publikacja zbiorowa, która stworzy możliwość zapoznania się z problematyką poruszaną
w trakcie obrad szerszym kręgom zainteresowanych.
Marcin Pomarański
(Zakład Ruchów Politycznych)

Sprawozdanie z konferencji Współczesne media 4. Język mediów, Lublin, 18–19
kwietnia 2012 roku
„Język mediów”, hasło przewodnie czwartej edycji konferencji naukowej „Współczesne media”, towarzyszyło badaczom, którzy spotkali się w Lublinie na Wydziale Politologii UMCS w dniach 18–19 kwietnia 2012 roku. Ponad pięćdziesięcioro naukowców
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poddawało analizie przekazy pod kątem ich warstwy werbalnej, wpływu nowych mediów na język, formy przekazu wizualnego, formy gatunkowej, wskazywało na sposoby
funkcjonowania języka w komunikacji politycznej i reklamowej, a także mówiło o obrazie świata w mediach.
Spotkanie rozpoczął list Jego Magnificencji Rektora UMCS prof. dr. hab. Andrzeja Dąbrowskiego do uczestników (przeczytany przez kierownika Konferencji prof.
dr hab. Iwonę Hofman). Warto podkreślić, że podczas uroczystej inauguracji głos zabrali
przedstawiciele lubelskich mediów (m.in. prezes Zarządu Polskiego Radia Lublin Andrzej
Szwabe). Merytoryczną część konferencji rozpoczęły obrady plenarne.
Podczas obrad plenarnych jako pierwsza głos zabrała prof. dr hab. Ewa Maj, która
w referacie Język poprawności politycznej w neoendeckiej publicystyce prasowej, zwróciła uwagę na zmianę jakościową w sposobach dyskredytowania przeciwnika politycznego.
Zauważyła niezwykle istotny fakt odejścia od tradycyjnych form wyrażania agresji językowej (wulgaryzmy, pejoratywne etykietowanie, itp.) w kierunku wyrażeń eufemistycznych oraz łagodnej ironii. Drugie wystąpienie Monolog, dialog, polilog – wpływ nowych
technologii na kształtowanie tożsamości i kultury lokalnej wygłosiła dr Ilona Biernacka-Ligięza. Główny temat referatu stanowiła aktywność społeczności lokalnych w wirtualnej rzeczywistości (lokalnych portalach internetowych zarówno oficjalnych, jak i niezwiązanych z instytucjami samorządowymi). Panel obrad plenarnych zakończyło wystąpienie dr. hab. Ryszarda Pęczkowskiego, prof. UR, podejmującego problem ewolucji
wizerunku polskiego szkolnictwa w prasie, po przemianach ustrojowych.
W dalszej kolejności uczestnicy konferencji przenieśli się do obrad w sekcjach.
Pierwsza, prowadzona przez dr Ilonę Biernacką-Ligięzę, podejmowała zagadnienia związane z przekazem werbalnym. Rozpoczęło je wystąpienie dr Pauliny Olechowskiej, zatytułowane Struktura semantyczna dyskursu prasowego i jego ontyczne skutki – kreacja
stosunków polsko-niemieckich. Autorka analizowała tytuły publikacji pod kątem wskaźników pejoratywnych. Kolejne wystąpienie, dr Katarzyny Plewki, dotyczyło Językowego
kształtu białej w newsie telewizyjnym, natomiast dr Wioletta Kochmańska omówiła werbalną i niewerbalną płaszczyznę komentarza sportowego na przykładzie meczów siatkarskich (Radiowa relacja meczu siatkarskiego – przekaz treści, czy emocji? Na przykładzie
transmisji w wybranych rzeszowskich rozgłośniach radiowych). Kolejnym ważnym wystąpieniem był referat dr. Krzysztofa Kaszewskiego, który analizował Elementy autoprezentacji w tekstach informacyjnych tabloidów.
Drugiej części sekcji („Przekaz werbalny”) przewodniczyła dr Danuta Kępa-Figura. Obrady rozpoczęła prezentacja dr Anny Granat (Język muneris językiem mediów).
Dwa kolejne wystąpienia analizowały język publicystyki: Język audycji publicystycznych
w Radiu Maryja (mgr Grzegorz Gielniewski) oraz Proszę postawić kropkę, bo za chwilę
się Panowie pobiją – sposoby prowadzenia dyskusji przez dziennikarzy politycznych TVP
(mgr Joanna Budkiewicz-Żeberska).
Sekcja B obradowała w dwóch panelach. Pierwszemu, pod hasłem „Nowe media,
a język mediów” przewodniczył profesor Ryszard Pęczykowski. Długo dyskutowanym zagadnieniem były memy internetowe. Po pierwsze, były przedmiotem rozważań dwóch prelegentów (mgra Krzysztofa Piskorza: Internetowe memy – hieroglify XXI wieku oraz dr. Jakuba Nowaka: Memy internetowe językiem protestu w komunikacyjnym kapitalizmie). Po
drugie, wywołały bardzo szeroki oddźwięk podczas dyskusji. Panel uzupełniły wystąpienia
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red. Marcina Kowalika: Proces i język publikacji internetowej dla młodzieży oraz dr Aleksandry Lato i dr. Andrzeja Kubicia: Wypowiedzi performatywne i iluzja w języku mediów.
Drugi panel Sekcji B, pod przewodnictwem prof. dr. hab. Włodzimierza Micha, dotyczył „Formy przekazu wizualnego”. Obrady rozpoczęli dr Marek Hallada i dr Dorota
Jankowska, opowiadając o Języku fotografii. Zagadnieniom znaczenia identyfikacji wizualnej w budowaniu strategii marki mgr Agnieszka Całek poświęciła prezentację: Potencjał wizualny w tekstach bazowych marek konwergentnych na przykładzie „Wiedźmina”.
Mgr Grzegorz Polański i dr Magdalena Wasylewicz nawiązali do pierwszego wystąpienia
konkretyzując je. Wskazywali oni bowiem na sposoby emocjonalnego oddziaływania na
czytelnika poprzez grafikę okładki (Prowokowane emocje na okładkach tygodników opinii). Na zakończenie dr Justyna Lehun przedstawiła prezentację opartą na analizie przypadku: Wizualny język lokalnego tygodnika. Analiza na przykładzie „Strzelca Opolskiego”).
Sekcja C obejmowała również dwa panele. Pierwszy z nich poświęcony był „Przekazowi werbalnemu”. Prelegenci podejmowali się tu analizy języka mediów w konkretnych
przekazach. Dr Izabela Janicka omówiła Język polskiej prasy ekonomicznej. Podobną analizę przeprowadził Dominik Borek w odniesieniu do języka porad prawnych. Natomiast
dr Magdalena Trysińska skoncentrowała się na Życzliwych i nieżyczliwych zachowaniach
komunikacyjnych bohaterów filmów animowanych, a dr Maria Krauz przedstawiła strukturę i stylistykę recenzji filmowych.
Drugi panel sekcji C poświęcony został „Odbiorcy współczesnych mediów”. Obejmował cztery referaty, charakteryzujące różne grupy docelowe odbiorców: czytelników
polskiej prasy współczesnej (dr Anna Małgorzata Pycka), odbiorcę mediów masowych
(mgr Marta Mazurek), odbiorcę zaangażowanego (dr Tomasz Bielak) oraz typologię postaci we współczesnych polskich programach telewizyjnych (mgr Ilona Dąbrowska).
Pierwszy dzień konferencji zakończyła uroczysta kolacja w Dworku Kościuszków wzbogacona o koncert folklorystyczny.
Kolejny dzień konferencji to obrady w trzech panelach. Pierwszy z nich za tytułowany został „Obraz świata w mediach”. Prelegenci charakteryzowali sposób opisu różnorodnych problemów współczesności w mediach. Mgr Ewa Łaskarzewska mówiła o niepełnosprawności, mgr Magdalena Szczypiorska-Mutor o dorosłości i dziecinności, dr Olga
Białek-Szwed o agresji, natomiast mgr Anna Szwed zanalizowała opis świata polityki za
pomocą metafory militarnej.
Panelowi „Forma gatunkowa” przewodniczyła profesor Iwona Hofman. Pierwszym prelegentem była dr Magdalena Ślawska, która pokazała, jak wiele prasa tradycyjna czerpie z nowych mediów. Odwołując się do formy przekazu, wskazała, że nowe media wzbogacają prasowe gatunki dziennikarskie o nowe elementy, szatę graficzną, formułę
(Elementy przekazu internetowego w prasie – przykłady konwergencji gatunkowej).
Mgr Martyna Nowakowska zaprezentowała współczesny polski reportaż w perspektywie
historycznej (Reportaż we współczesnych mediach), natomiast mgr Karolina Burno opowiedziała jak dużo różnorodnych gatunków i ich elementów może zawierać blog internetowy (Problem transgatunkowości polskich blogów politycznych).
Ostatni panel „Media – arena komunikacji politycznej i reklamowej” podzielono na
dwie części. Pierwszą z nich poprowadziła profesor Ewa Maj. Pierwsze trzy wystąpienia
poświęcono językowi w szczególnej sytuacji kampanii wyborczej. Mgr Wojciech Maguś
mówił o języku kampanii na przykładzie 2010 roku, dr Małgorzata Adamik-Szysiak sku-
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piła się na retoryce audiowizualnej reklamy politycznej, natomiast mgr Paweł Jakubowski wskazał cechy wyróżniające kampanię z 2011 roku. Na tym tle wyróżniała się prezentacja mgr Justyny Maguś, w której autorka porównywała, pod kątem języka, exposé premiera Donalda Tuska z 2007 i 2011 roku. Drugą część panelu poprowadził prof. dr hab.
Krzysztof Stępnik. Mgr Magdalena Wojtoń wygłosiła referat Współczesny wymiar demokracji, czyli komunikowanie polityczne na łamach portali społecznościowych. Dopełnieniem pierwszego referatu była prezentacja mgr Eweliny Kancik charakteryzująca język
blogów politycznych na tle języka internetu. Mgr Dorota Głowacka mówiła o prawnych
uregulowaniach i praktyce sądowej w odniesieniu do agresywnego języka świata polityki. W tym panelu wyróżniał się referat mgr Magdaleny Harkot Język reklamy we współczesnych mediach, oparty na materiale reklam medycznych. Panel zakończył referat mgra
Piotra Karasia Współczesne technologie w zarządzaniu.
Jak zawsze przy okazji spotkań wybitnych naukowców i ich uczniów, tak i tym razem referatom towarzyszyły burzliwe dyskusje. Mimo iż po każdym panelu przewidziano
czas na wymianę myśli i uzupełnienia, dyskusje merytoryczne przenosiły się w kuluary.
Waga podejmowanych zagadnień dowiedziona została również zainteresowaniem i aktywnym udziałem praktyków dziennikarstwa. Organizatorzy zapewnili, że wygłoszone referaty zostaną opublikowane w pokonferencyjnej pracy zbiorowej.
Katarzyna Plewka

Konferencja Doktorancka na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie, 25–27 kwietnia 2012 roku
W dniach 25–27 kwietnia 2012 roku dr Łukasz Lewkowicz z Wydziału Politologii
wziął udział w VII Konferencji Doktoranckiej na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim
(UŚ) w Budapeszcie. Organizatorem konferencji była Szkoła Doktorancka Nauk Politycznych, Stosunków Międzynarodowych i Polityki Publicznej UŚ oraz Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Korwina w Budapeszcie. Doktoranci UŚ byli zobligowani do obowiązkowego udziału w spotkaniu i prezentacji koncepcji rozpraw doktorskich w formie
krótkich prezentacji multimedialnych. W każdym panelu uczestniczył samodzielny pracownik naukowy, który omawiał każdą prezentację, mówił o jej plusach, pokazywał błędy.
Tematyka tegorocznych artykułów była bardzo szeroka: od problemów tożsamości narodowej w Polsce, poprzez transformację systemu politycznego Bałkanów Zachodnich, kryzys
gospodarczy w strefie euro, do stosunków zewnętrznych UE. Oficjalnym językiem konferencji był angielski.
Pierwszego dnia konferencji zaprezentowano referaty w dwóch sekcjach. W pierwszej sekcji znalazły się panele dotyczące wielosegmentowego zarządzania politycznego, problematyki państwa i społeczeństwa we współczesnej Europie oraz polityki ekonomicznej. Druga sekcja poświęcona została polityce UE, zachowaniom i nieformalnym
praktykom politycznym. W godzinach wieczornych dr Wolfgang Dietrich z Uniwersytetu w Innsbrucku wygłosił wykład na temat Interpretacje pokoju w historii i kulturze. Całość zakończyła uroczysta kolacja. Pierwszy panel drugiego dnia konferencji poświęcony
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został problematyce regionalnej integracji, demokratyzacji państw podzielonych etnicznie oraz analizie porównawczej wybranych systemów politycznych. Dr Lewkowicz wziął
czynny udział w panelu eksperckim „Regionalna integracja, współpraca, inwestowanie
i rozwój w globalizującym się świecie”, podczas którego uczestnicy przedstawili referaty dotyczące współpracy transgranicznej, euroregionów i mniejszości narodowych na pograniczach. Prof. Maja Zehfuss z Uniwersytetu w Manchester zaprezentowała wykład
Łagodniejsza strona wojny? Wiedza kulturowa i nauki społeczne na wojnie. W kolejnej
sekcji przedstawione zostały panele dotyczące teorii politologicznej, filozofii polityki,
a także roli społeczności międzynarodowej w „budowie pokoju” na szczeblu lokalnym.
Drugi dzień obrad zakończył wykład dr. Iana Cartera z Uniwersytetu w Pawii Równość
a miejsce sprawiedliwości dystrybucyjnej. Trzeci dzień konferencji otworzyły panele poświęcone polityce zagranicznej i bezpieczeństwa UE, polityce edukacyjnej UE oraz legitymizacji politycznej. Wykład kończący konferencję Pokój a dzielenie się władzą? Krytyczna ocena wygłosił dr Gerald Schneider z Uniwersytetu w Konstancji. W ostatnim dniu
konferencji UŚ zorganizował również debatę Georga Sorosa, biznesmena i filantropa, fundatora UŚ i Instytutu Społeczeństwa Otwartego, z prof. Alanem Ryanem z Uniwersytetu
w Oxfordzie zatytułowaną Koncepcja społeczeństwa obywatelskiego a współczesny rozwój polityczny i ekonomiczny. Pobyt w Budapeszcie wykorzystany został również do kwerendy naukowej w Bibliotece UŚ, jednej z największych bibliotek w Europie.
Łukasz Lewkowicz
(Zakład Myśli Politycznej)

