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Sprawozdanie z seminarium naukowego  

Республика Польша 1989–2011. Избранные 

aспекты политической трансформации  

odbytego w dniu 18.XI.2011 roku  

w Kaliningradzie

W dniu 18 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Bałtyckiego Fede-
ralnego Uniwersytetu im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie od-

była się promocja książki Республика Польша 1989–2009. Избранные 
проблемы, под редакцией Kристины Лещинской, Издатиелство Адам 
Маршалек, Торунь 2011, сc. 242 (Rzeczpospolita Polska 1989–2009. Wy-
brane problemy, pod red. Krystyny Leszczyńskiej, Wydawnictwo Adam 
Marszałek, Toruń 2011, ss. 242), połączona z seminarium naukowym 
Республика Польша 1989–2011. Избранные aспекты политической 
трансформации (Rzeczpospolita Polska 1989–2011: Wybrane aspekty 
transformacji politycznej). 

W promocji i seminarium udział wzięli: przedstawiciele Korpusu Kon-
sularnego Rzeczypospolitej Polskiej w Rosji, uczeni z polskich i rosyjskich 
ośrodków naukowych, dziennikarze i studenci. 

Książka oraz seminarium spotkały się z dużym zainteresowaniem oraz 
wysoką oceną rosyjskich naukowców i mediów. Świadczy o tym m.in. 
wprowadzenie wyżej wymienionego opracowania do obowiązkowych lek-

Nowa Polityka Wschodnia 2011, nr 1 (1) ISSN 2084-3291



Sprawozdanie z Seminarium naukowego Республика польша 1989–2011… 303  

tur dla studentów IV roku politologii Bałtyckiego Federalnego Uniwersy-
tetu im. I. Kanta w Kalinigradzie. 

Seminarium połączone z promocją otworzyli prof. Igor I. Żukowski – 
wicerektor BFU im. I. Kanta (Балтийский федеральный университет 
имени Иммануила Канта, БФУ им. И. Канта) oraz mgr Marek Gołkow-
ski – Konsul Generalny RP w Kaliningradzie, którzy podkreślili wartości 
poznawcze książki, opublikowanej w języku rosyjskim przez Wydawnic-
two Adam Marszałek, dla odbiorcy rosyjskiego, jak również istotne zna-
czenie seminarium na temat wybranych aspektów transformacji politycz-
nej w Polsce po 1989 r. dla rozszerzenia współpracy naukowej pomiędzy 
Polską a Rosją o problemy przemian ustrojowych i politycznych w Polsce 
i Federacji Rosyjskiej. 

Obrady merytoryczne rozpoczął prof. A.V. Malgin z MGi MO (Мо-
сковский Государственный Институт Международных Отношений 
– Университет МИД России), dokonując syntetycznego przeglądu wy-
danych w Rosji opracowań naukowych dotyczących Polski. Wskazał przy 
tym, że tematyka większości publikacji odnoszących się do Polski oscylu-
je wokół uwarunkowań historycznych, a w małym stopniu dotyczy współ-
czesnych zagadnień politycznych. To niewątpliwie nie sprzyja właściwemu 
rozumieniu i kształtowaniu współczesnych stosunków rosyjsko-polskich, 
w tym także współpracy naukowej w ramach Polsko-Rosyjskiej Komisji 
ds. Trudnych. Zdaniem prof. Artema V. Malgina Rosja i Polska potrzebują 
nowych obszarów dyskusji na gruncie politologii, przykładowo chociażby 
w odniesieniu do relacji pomiędzy Unią Europejską (UE) a tworzoną z in-
spiracji i pod przewodnictwem Federacji Rosyjskiej – Unią Euroazjatycką. 
W stosunkach polsko-rosyjskich uznał za pożądane, aby polityczne inicja-
tywy Polski wobec Wschodu były inicjowane i realizowane w wyniku bi-
lateralnych kontaktów polsko-rosyjskich, a nie jak dotychczas poprzez oś 
Berlin–Warszawa lub Bruksela–Warszawa. Tylko w ten sposób Polska sta-
nie się właściwie odbieranym podmiotem w relacjach z Rosją. W zakresie 
badań i dyskursu w ramach politologii należy szerzej zakresie uwzględniać 
zagadnienia stosunków politycznych, społecznych i gospodarczych, któ-
rych dobrym przykładem jest tematyka promowanej podczas seminarium 
publikacji na temat transformacji politycznej w Polsce w latach 1989–2009. 
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Prof. A.V. Malgin przedstawił również perspektywy współpracy uczel-
ni wyższych Rosji i Polski (wymiana studentów, naukowców, wspólne kon-
ferencje i publikacje), w kontekście doświadczeń Bałtyckiego Federalnego 
Uniwersytetu im. I. Kanta w Kaliningradzie, który od lat kooperuje z Uni-
wersytetem w Gdańsku na płaszczyźnie naukowej i dydaktycznej. Tworze-
nie „pozytywnego odbioru naukowo-społecznego” w wyniku wzajemnego 
współdziałania może w bardzo istotny sposób wpłynąć na sposób postrze-
gania Polski przez środowiska naukowców i studentów w Rosji. 

Podkreślić należy, że udział w seminarium prof. Artema V. Malgina 
– wicerektora MGiMO nie tylko podniósł rangę spotkania polskich i ro-
syjskich akademików, ale wpłynął na nawiązanie współpracy naukowej 
pomiędzy Polską i  Rosją w szerszym wymiarze. Zarazem z inicjatywy 
prof. Malgina książka pod redakcją dr K. Leszczyńskiej została skierowa-
na do innych rosyjskich ośrodków naukowych poza Kaliningradem. 

Dr Krystyna Leszczyńska (Wydział Politologii Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie) opowiedziała się za potrzebą rozszerze-
nia współpracy naukowej pomiędzy uczonymi z Polski i Rosji. Jej zdaniem 
promowana książka, będąca rezultatem efektów badawczych polskich po-
litologów i historyków z licznych ośrodków akademickich w Polsce, może 
stanowić punkt wyjścia do wspólnych badań procesów transformacji sys-
temowej w obu państwach. 

Prof. Albert Nacakamian (Bałtycki Instytut Ekonomiki i Finansów 
w Kaliningradzie) zaznaczył, iż w szybkim tempie zmieniająca się rzeczy-
wistość społeczno-polityczna pod wpływem procesów globalizacji wyma-
ga uwzględnienia w szerszym wymiarze w badaniach politologicznych 
zagadnień gospodarczych i  ekonomicznych. Tylko przy takim podejściu 
metodologicznym można będzie w sposób obiektywny przedstawić współ-
czesne stosunki rosyjsko-polskie bez tzw. „rysu historycznego”, który wy-
wołuje „blokady kontaktów na poziomie współpracy międzynarodowej”, 
odnosząc się jedynie do „przestrzeni historycznej, a nie współczesnych re-
lacji politycznych”. Zdaniem uczonego, podjęta inicjatywa opublikowania 
w języku rosyjskim wyników badań polskich uczonych na temat przemian 
ustrojowych w Polsce stanowi istotne osiągnięcie w kształtowaniu właści-
wie rozumianych stosunków politycznych. Prof. A. Nacakamian również 
zaproponował, aby do polsko-rosyjskiego dialogu naukowego wprowa-
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dzić w szerszym zakresie problemy transformacji gospodarczej, co wpły-
nie także na kształtowanie i intensywniejszy rozwój stosunków pomiędzy 
naszymi krajami. 

Stanowisko wobec polskiej transformacji ustrojowej zaprezentowała 
także dr Anna Biełowa – dyrektor Centrum Informacji Unii Europejskiej 
w Kalinigradzie, która stwierdziła, że polska inicjatywa wydawnicza i na-
ukowa stanowi przykład współpracy nie tylko polsko-rosyjskiej, ale rów-
nież europejskiej. W jej ocenie seminarium wpisało się w szwedzko-polską 
inicjatywę tzw. „partnerstwa wschodniego”, co pozwala na projektowanie 
dalszej współpracy naukowej oraz wydawniczej, przede wszystkim w od-
niesieniu do polskiej inicjatywy – publikacji naukowej w języku rosyjskim.

Następnie prof. I. Żukowski – wicerektor Bałtyckiego Federalnego 
Uniwersytetu im. I. Kanta poprosił dr Krystynę Leszczyńską (UMCS), 
prof.  dr.  hab.  Arkadiusza Żukowskiego (Uniwersytet Warmińsko-Ma-
zurski) oraz prof. dr.  hab.  Edwarda Olszewskiego (UMCS) o przybliże-
nie uczestnikom seminarium, w tym licznemu gronu studentów (głównie 
dziennikarstwa), wybranych aspektów transformacji ustrojowej w Polsce. 

Prof. A. Żukowski niemalże „w przeddzień” wyborów do Dumy Pań-
stwowej (4 grudnia 2011 r.) i zbliżających się wyborów na urząd Prezyden-
ta Federacji Rosyjskiej (4 marca 2012 r.) podkreślił rolę i znaczenie syste-
mu wyborczego w funkcjonowaniu demokracji w wybranych państwach 
UE, w tym w Polsce. Zwrócił uwagę zebranych na problem społecznych 
oczekiwań ze strony wyborców i ich preferencji, które obecnie w znacznym 
stopniu kształtują media, a nie poglądy polityczne. Zdaniem uczonego 
jest to znamienne „dla czasów informatyzacji i  technologicznego kształ-
towania osobowości wyborców”. Profesor stwierdził, że obecnie zarówno 
w Polsce, jak i w Rosji należy stworzyć system szerszego dostępu do odda-
nia głosu i udziału w wyborach m.in. za pośrednictwem Internetu i urzą-
dzeń rejestrujących (podobnie jak w Kalifornii w USA), co pozwoli na zna-
czące zwiększenie frekwencji wyborczej i związanym z nią rzeczywistym 
określeniem preferencji wyborczej danego społeczeństwa. Wskazał także 
na istotne podobieństwa i różnice pomiędzy poszczególnymi metodami 
i procedurami ustalania wyników wyborów. 

Dr K. Leszczyńska przedstawiła, zapoczątkowany latem 1989 r., pro-
ces kształtowania się elit politycznych w Polsce. Wskazała na znaczenie 
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doświadczenia i wykształcenia w piastowaniu najwyższych urzędów pań-
stwowych. Wyeksponowała również wpływ czynników biopolitycznych 
(m.in. wieku i płci) na obejmowanie stanowisk w strukturach władzy pu-
blicznej w Polsce w latach 1989– 2011. Udział kobiet w kreowaniu polityki 
państwa wywołał ożywioną dyskusję i szereg pytań ze strony studentów. 

Prof. I. Żukowski – wicerektor Bałtyckiego Federalnego Uniwersytetu 
im. I. Kanta – dodał przy tym, że problematyka elit politycznych w Polsce, 
ujęta w publikacji Республика Польша 1989–2009 oraz podniesiona do-
datkowo w wystąpieniu przez jej redaktor naukową Krystynę Leszczyń-
ską charakterystyka elit politycznych w Polsce, będzie przedmiotem zajęć 
dydaktycznych studentów IV i V roku politologii Bałtyckiego Federalnego 
Uniwersytetu im. I. Kanta w Kaliningradzie.

Z bardzo dużym zainteresowaniem zostało przyjęte wystąpienie 
prof. Edwarda Olszewskiego, który skupił uwagę na roli Parlamentu Euro-
pejskiego (PE) w strukturach UE. Wyjaśnił specyficzną rolę partii politycz-
nych i ich frakcji w PE w reprezentacji interesów wyborców w przestrze-
ni europejskiej, ponieważ struktura Parlamentu Europejskiego oparta jest 
na frakcjach (grupach) politycznych, a nie frakcjach narodowych. Wska-
zał także na wpływy pozaparlamentarnych ugrupowań transnarodowych 
(tzw. europartii) w działaniach Parlamentu Europejskiego i Zgromadzenia 
Parlamentarnego Rady Europy. Następnie przedstawił sposób „przydzia-
łu” mandatów dla poszczególnych państw oraz wyjaśnił przyczyny sukce-
sywnego spadku frekwencji w kolejnych wyborach do Parlamentu Euro-
pejskiego, poza niektórymi państwami, gdzie istnieje obowiązek udziału 
w wyborach krajowych i do PE. 

Podczas dyskusji prof. Olszewski odniósł się do historyczno-politycz-
nych uwarunkowań systemu komunistycznego, który ma wpływ na obec-
ne stosunki polityczne w Rosji i stosunki polsko-rosyjskie. Przeszłość ko-
munistyczna w dalszym ciągu rzutuje nie tylko na postawy społeczne, ale 
ma określone konsekwencje w ocenie przeszłości i w stosunku do trans-
formacji systemowej, także w badaniach nauk społecznych. Generalnie 
można stwierdzić, że stosunek badaczy do przeszłości często zakłóca brak 
obiektywizmu w formułowaniu ocen i wniosków. Jest to zjawisko w jakiejś 
mierze naturalne, ponieważ żadne społeczeństwo czy naród nie jest w sta-
nie w ciągu kilkudziesięciu lat dokonać „rewizji” swojej przeszłości, prze-
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wartościowania stereotypów i resentymentów, „wyłowić” z doświadczeń 
minionych pokoleń wartości, które dobrze służą kształtowaniu współcze-
snych stosunków wewnętrznych i międzynarodowych. W ostatnich latach 
problemy te podejmuje w badaniach naukowych właściwie rozumiana 
„polityka historyczna”.

Z zainteresowaniem odnotowano udział w dyskusji studentów IV i V 
roku politologii Bałtyckiego Uniwersytetu w Kaliningradzie, którzy w bar-
dzo bezpośredni i zarazem rzeczowy sposób podkreślali związki politycz-
ne i ekonomiczne Obwodu Kaliningradzkiego i Polski oraz poinformowali 
o działalności Stowarzyszenia Politologicznego Polska–Rosja, utworzone-
go w Uczelni. Członkowie Stowarzyszenia z zainteresowaniem wysłuchali 
wystąpień uczestników seminarium, okazali się aktywnymi uczestnikami 
w dyskusji, a do polskiej delegacji mieli wiele pytań w trakcie seminarium, 
a także po jego zakończeniu, m.in. o  staże studenckie w polskich uczel-
niach wyższych.

Relacje z promocji książki oraz z obrad seminarium naukowego zosta-
ły zaprezentowane w telewizji regionalnej w programie KASKAD, ogólno-
krajowej telewizji Rosija 1, czasopiśmie „Kaliningradzkaja Prawda” oraz 
w portalach internetowych „Kaliningrad.ru” i „NewsBalt.ru”. 

Wyrażamy przekonanie, że owocne spotkanie w Kaliningradzie zary-
sowuje optymistyczną prognozę na dalszą współpracę ośrodków badaw-
czych Polski i Rosji w zakresie nauk społecznych.


