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„Development on the periphery?”

W dniu 14 czerwca 2018 roku w Gorzowie Wielkopolskim już po raz 
piąty odbyła się Transgraniczna Konferencja naukowa „Rozwój na peryferiach?”, 
której towarzyszyło III Polsko-Niemieckie Forum Regionalne. Organizatorami 
konferencji i forum były: Wydział Ekonomiczny oraz Akademickie Centrum 
Studiów Niemcoznawczych i Europejskich Akademii im. Jakuba z Paradyża we 
współpracy z Fundacją Konrada Adenauera i Wydziałem Administracji i Bezpie-
czeństwa Narodowego AJP oraz Euroregionem Pro Europa Viadrina.

Patronat Honorowy nad tym wydarzeniem objęli: Wojewoda Lubuski Wła-
dysław Dajczak, Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki oraz Rektor 
Akademii im. Jakuba z Paradyża prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska. 
Celem konferencji była analiza naukowa procesu przemian politycznych i społecz-
nych w Europie ze szczególnym uwzględnieniem relacji polsko-niemieckich oraz 
sytuacji na pograniczu. Problematyka konferencji i forum była traktowana wielo-
płaszczyznowo, stąd z założenia konferencja miała charakter interdyscyplinarny.

W konferencji czynny udział wzięli przedstawiciele wielu ośrodków 
akademickich: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Przykarpackiego Narodowego 
Uniwersytetu im. Wasyla Stepanyka w Iwano-Frankowsku oraz Instytutu Europej-
skiego w Bocholt, a także pracownicy naukowi Akademii im. Jakuba z Paradyża. 
Uczestniczyli w niej także przedstawiciele Euroregionu Pro Europa Viadrina, 
samorządów regionu gorzowskiego oraz organizacji okołobiznesowych.
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Program konferencji i przebieg obrad

Obrady zostały podzielone na cztery panele tematyczne. W każdym z nich zostały 
zaplanowane kilkunastominutowe wystąpienia prelegentów oraz czas na dysku-
sję z udziałem prelegentów i słuchaczy. Konferencję otworzyła Rektor Akademii 
im. Jakuba z Paradyża prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska. W imieniu 
Fundacji Konrada Adenauera uczestników powitał Piotr Womela, wprowadzenie 
natomiast wygłosił prof. dr hab. Zbigniew Czachór, Dyrektor Akademickiego Cen-
trum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich. 

Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Krzysztof Szczerski, Szef 
Gabinetu Politycznego Prezydenta RP. W swoim wystąpieniu przedstawił i omó-
wił, jakich witamin potrzebuje Europa. Po wystąpieniu inauguracyjnym nastąpiła 
dyskusja dotycząca aktualnych problemów integracji europejskiej i miejsca Polski 
w tym procesie. Pierwszy panel został zatytułowany Rozwój w Europie zmian 
i kryzysów. Jego moderatorem był prof. dr hab. Zbigniew Czachór. W ramach tego 
panelu swoje wystąpienia przedstawiło czterech specjalizujących się w problema-
tyce europejskiej naukowców.

Jako pierwszy głos zabrał prof. dr hab. Ireneusz Paweł Karolewski 
reprezentujący Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta 
(Uniwersytet Wrocławski). W swoim wystąpieniu przedstawił on refleksje na 
temat Tożsamość i kryzys w Europie. Jako druga swoje wystąpienie zaprezentowała 
prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu dr hab. Ida Musiałkow-
ska. Wskazała na możliwość wykorzystana doświadczeń unijnych dotyczących 
procesu integracji, w odniesieniu do polityki regionalnej, przez państwa trze-
cie. Problematyka dotycząca stosunków międzynarodowych była przedmiotem 
rozważań trzeciego prelegenta, prof. Ragnara Leunigaz Instytutu Europejskiego 
w Bocholt. W swoim wystąpieniu odniósł się do problemów relacji pomiędzy 
Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Zwrócił on uwagę na zmiany, jakie 
zaszły w tym obszarze relacji od początku prezydentury Donalda Trumpa. Pierw-
szy panel zakończyło wystąpienie prof. dr. hab. Zbigniewa Czachóra. Dokonał on 
analizy wzajemnych relacji między Polską a Niemcami w kontekście integracji 
europejskiej. Jednocześnie podsumował tę część konferencji. Po tym wystąpieniu 
miała miejsce dyskusja dotycząca zaprezentowanych wystąpień.

Drugi panel konferencji, którego moderatorem był prof. nadzw. dr hab. 
Paweł Leszczyński, Prorektor ds. Nauki Akademii im. Jakuba z Paradyża, został 
poświęcony problematyce przemian społeczno-gospodarczych. Swoje wystąpienia  
przedstawili goście z Ukrainy oraz reprezentant Euroregionu Pro Europa Viadrina 
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i przedstawiciel Akademii im. Jakuba z Paradyża. Jako pierwsza wyniki swoich 
badań i analiz przedstawiła doc. dr Nataliya Chahrak z Przykarpackiego Narodo- 
wego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku na Ukrainie. 
Wskazała na problem starzenia się ludności w Europie i jego konsekwencje 
społeczne i gospodarcze. Jednocześnie zwróciła uwagę na to, w jaki sposób ten 
nieuchronny proces demograficzny przekonwertować na rozwój społeczeństwa. 

Drugie wystąpienie w tym panelu wygłosił dr hab. prof. Ivan Monolatii, 
reprezentujący także Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stefa-
nyka w Iwano-Frankowsku na Ukrainie. W swoich rozważaniach o charakterze 
historyczno-socjologicznym odniósł się do relacji międzyetnicznych na Kresach 
Wschodnich I Rzeczypospolitej na przełomie XIX i XX wieku. Wskazał na różne 
strategie współżycia mieszkańców na tych terenach i konsekwencje społeczne 
ich zastosowania. Podobna, choć bardziej współczesna problematyka była przed-
miotem rozważań dr. Macieja Dudziaka z Akademii im. Jakuba z Paradyża. 
Przedstawił on wystąpienie na temat Europos – kulturowe konteksty różnorodno-
ści. Czwarta prezentacja dotyczyła Euroregionu Pro Europa Viadrina. Dyrektor 
Biura euroregionu Krzysztof Szydłak przedstawił bilans 25 lat jego istnienia. 
Wskazał na doświadczenia dotyczące realizacji konkretnych projektów, a także 
na ich gospodarcze i społeczne rezultaty. Na zakończenie tej części konferencji 
odbyła się dyskusja.

Trzeci panel został zatytułowany Centrum a peryferie. Doświadczenia 
polskie i niemieckie. Moderatorem obrad był dr Tomasz Marcinkowski, Wice-
dyrektor Akademickiego Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich 
Akademii im. Jakuba z Paradyża. W ramach tej części konferencji swoje wystąpie-
nia zaprezentowało trzech prelegentów. Jako pierwsza głos zabrała specjalizująca 
się w prawie budżetowym prof. dr hab. Alicja Młynarczyk z Akademii im. Jakuba 
z Paradyża. W swoim referacie przedstawiła ona problematykę oceny deficytu 
budżetowego i długu publicznego w aspekcie procesów rozwojowych jednostek 
samorządu terytorialnego. Jako drugi głos zabrał prof. nadzw. dr hab. Jerzy Rossa, 
także reprezentujący gorzowską uczelnię. W swoim wystąpieniu zaprezentował 
rozważania na temat Kwestia zaufania a polityka prorodzinna – obrona lokalności 
i kontekstualności znaczenia polityki publicznej na pograniczu polsko-niemieckim. 
Jako trzeci swój referat przedstawił dr Piotr Idczak z Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Poznaniu. Zaprezentował on wyniki swoich badań na temat identyfikacji 
potencjału rozwojowego regionu lubuskiego na podstawie dynamiki koncentra-
cji działalności gospodarczej. Na zakończenie panelu trzeciego także odbyła się 
dyskusja.
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W czwartym panelu swoje wystąpienia zaprezentowali pracownicy 
naukowi Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii  
im. Jakuba z Paradyża. Moderatorem obrad był dr Albin Skwarek z Wydziału 
Ekonomicznego AJP. Panel miał charakter interdyscyplinarny. Jego tematyka 
dotyczyła różnych aspektów relacji polsko-niemieckich. Jako pierwszy swoje 
wystąpienie zaprezentował dr Juliusz Sikorski. Tematem jego prezentacji była 
analiza stanowiska i działania Kościoła rzymskokatolickiego wobec Niemców 
po II wojnie światowej. Następnie swoje rozważania przedstawił dr Tomasz Mar-
cinkowski. Zaprezentował referat dotyczący aktualnych problemów w relacjach 
polsko-niemieckich: Polska – Niemcy. Od „razem wobec kryzysu” do „kryzysu 
w byciu razem”. Jako trzeci swoje rozważania przedstawił dr Piotr Krzyżanowski. 
Dotyczyły one sytuacji Romów i procesu ich integracji na przykładzie doświad-
czeń polskich i niemieckich. 

Podsumowanie

Po raz piąty już okazało się, że problematyka relacji polsko-niemieckich, pograni-
cza i integracji europejskiej stworzyła atrakcyjną płaszczyznę prezentacji dorobku 
naukowego i dyskusji. Interdyscyplinarne ujęcie problemu oraz mająca podobny 
charakter wymiana poglądów wskazały na duże zainteresowanie omawianymi 
zagadnieniami. Konferencja była okazją do spotkania i wymiany, a nawet konfron-
tacji wiedzy i różnorodnych punktów widzenia. Udział gości z Polski i Ukrainy 
pozwolił także na skonfrontowanie tak różnorodnych doświadczeń europejskich 
wobec procesu zmian na naszym kontynencie. Istotne miejsce w prowadzonych 
dyskusjach zajmowała także peryferyjność w kontekście możliwości rozwoju. 
Transgraniczna Konferencja Naukowa „Rozwój na peryferiach?” stała się stałym 
i istotnym miejscem debaty naukowej na tematy polsko-niemieckie i europejskie 
na peryferiach.


