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Konferencja pt. Europejskie procesy modernizacyjne. Szanse i wyzwa-
nia, odbywająca się w Pałacu Alfreda Biedermanna i Centrum Szko-

leniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego w dniach 20–21 paź-
dziernika 2015 roku, została zorganizowana przez Międzynarodowe 
Centrum Badań Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Łódzkiego, Kate-
drę Systemów Politycznych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Poli-
tologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, Komisję Badań nad Integracją Eu-
ropy Polskiej Akademii Nauk Oddział w Łodzi, Instytut Europeistyki oraz 
Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, reprezentowa-
ny przez dyrektorów obydwu instytucji: prof. Konstantego Adama Woj-
taszczyka i prof. Stanisława Sulowskiego, Komisja Badań nad Integracją 
Europy Polskiej Akademii Nauk Oddział w Łodzi, Centrum Badań nad 
Europą Wschodnią Uniwersytet Justusa Liebiga w Giessen (Niemcy).

Patronat nad konferencją objął Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa 
Nauk Politycznych i Marszałek Województwa Łódzkiego. W  konferen-
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cji wziął także udział Prezes Wydawnictwa Adam Marszałek – dr Adam 
Marszałek.

Konferencja kontynuuje nowy cykl spotkań konferencyjnych, zainicjo-
wanych w zeszłym roku i realizowanych przez Centrum Badań Wschod-
nioeuropejskich UŁ, a poświęconych problematyce wyzwań i perspektyw 
rozwoju sytuacji politycznej, społeczno-gospodarczej i międzynarodowej 
regionu Europy Wschodniej w XXI wieku. Obecna odsłona cyklu dyskusji 
nad zagadnieniami związanymi z regionem Europy Wschodniej poświęco-
na została kwestii modernizacji. Debata modernizacyjna rozszerzona zo-
stała także o Unię Europejską i jej państwa członkowskie, szczególnie dużo 
miejsca poświęcono także perspektywie modernizacji polskiego systemu 
politycznego. Zadanie to udało się zrealizować dzięki udziałowi w konfe-
rencji naukowców z Instytutu Europeistyki oraz Instytutu Nauk Politycz-
nych Uniwersytetu Warszawskiego.

Konferencji towarzyszyło szereg dodatkowych przedsięwzięć, mowa tu 
m.in. o prezentacji wyników badań polskich naukowców zajmujących się 
gorbaczowowską pierestrojką i obchodach jubileuszu 15-lecia istnienia In-
stytutu Studiów Politologicznych. 

Konferencji towarzyszyły uroczyste obchody jubileuszu 15-lecia istnie-
nia Instytutu Studiów Politologicznych. Zebrani goście mieli możliwość 
zapoznać się z historią Instytutu, jego strukturą, osiągnięciami jej stu-
dentów, kadry naukowej i planowanymi przyszłymi przedsięwzięciami. 
Instytut Studiów Politologicznych (ISP) został utworzony w 2000 r. i jest 
wiodącą, wyspecjalizowaną placówką politologiczną w regionie łódzkim, 
kształci studentów i doktorantów, prowadzi badania w dziedzinach współ-
czesnych systemów politycznych, teorii polityki, myśli politycznej i pro-
gnozowania, polityki zagranicznej i bezpieczeństwa międzynarodowego 
oraz stosunków regionalnych i globalnych. 

W skład ISP wchodzą obecnie trzy jednostki: Katedra Systemów Poli-
tycznych (kierownik prof. Alicja Stępień-Kuczyńska), Katedra Teorii Po-
lityki i Myśli Politycznej (kierownik prof. Eugeniusz Ponczek), Katedra 
Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (kierownik dr hab. prof. UŁ 
Robert Łoś). W latach 2000–2008 dyrektorem ISP był prof. dr hab. Euge-
niusz Ponczek, obecnie jest nim prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska.

Kierunek politologia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Poli-
tologicznych realizowany jest od roku akademickiego 2007/2008. Wcze-



  174   S p r a w o z d a n i a

śniej (od roku 2001/2002) funkcjonował jako specjalność nauki polityczne 
na kierunku stosunki międzynarodowe. W tym okresie wykształcił ponad 
600 politologów. Oferuje specjalności na poziomie licencjatu (bezpieczeń-
stwo międzynarodowe, polityka i zarządzanie w strukturach lokalnych, 
kultura polityczna i polityka historyczna) i na poziomie magisterium (bez-
pieczeństwo państwa, doradztwo i zarządzanie polityczne, diagnozowa-
nie i prognozowanie polityczne, Political Management). Przyjęty na Wy-
dziale model kształcenia interdyscyplinarnego pozwala na kształtowanie 
otwartej na nowe możliwości ścieżki kariery, a umiędzynarodowienie Wy-
działu daje o sobie znać na przykładzie realizacji od roku akademickiego 
2013/2014 programu Mobility Direct. 

Od początku swojego istnienia w ISP przykłada się dużą wagę do na-
wiązywania i utrzymywania współpracy z krajowymi i międzynarodo-
wymi ośrodkami politologicznymi. Na poziomie Instytutu Studiów Po-
litologicznych zawarto umowy z uczelniami zagranicznymi z Białorusi, 
Niemiec, Słowacji, Szwecji, Ukrainy.

W okresie działalności ISP pracownicy i doktoranci opublikowali bli-
sko 200 monografii i monografii zbiorowych, około tysiąca artykułów na-
ukowych w czasopismach politologicznych ogólnopolskich i zagranicznych 
oraz rozdziałów w monografiach zbiorowych. Zorganizowano szereg kon-
ferencji międzynarodowych i krajowych, spośród których warto wymienić: 
cykl konferencji „Mity polityczne – wyobrażenia zbiorowe – polityka histo-
ryczna”; „20 lat transformacji w regionie Europy Środkowej i Wschodniej” 
(2009); „Sąsiedztwo i pogranicze. Od konfliktu w przeszłości do współpracy 
w przyszłości” (2010); „Bezpieczeństwo Polski w ramach NATO” (2011); 
„Konsekwencje rozpadu ZSRR – aspekt międzynarodowy i wewnętrzny” 
(2011); „NATO wobec wyzwań współczesnego świata” (2012).

Z inicjatywy politologów od 2001 r. działa Łódzki Oddział Polskie-
go Towarzystwa Nauk Politycznych z siedzibą w ISP. Instytut jest rów-
nież organizatorem olimpiad dla licealistów z wiedzy o Polsce i świecie 
współczesnym. W ISP od 2002 r. działa Koło Naukowe Politologów KNP, 
przekształcone w koło naukowe studentów i doktorantów. Podstawowym 
celem jego działalności jest rozwijanie wiedzy studentów w zakresie nauk 
politycznych oraz nawiązywanie współpracy z ośrodkami politologiczny-
mi w całym kraju. Od roku 2012 istnieje Koło Naukowe Expressis Verbis, 
które zajmuje się organizacją spotkań z przedstawicielami świata polityki, 
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biznesu, publicystyki i nauki. Pracownicy ISP są reprezentowani we wła-
dzach ZGPTNP, ŁTN, Komitecie Nauk Politycznych PAN, Komisji Badań 
Integracji Europy PAN Oddział w Łodzi, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, 
licznych radach programowych czasopism polskich i zagranicznych.

Dyrektor Instytutu Studiów Politologicznych prof. Alicja Stępień-Ku-
czyńska odebrała życzenia jubileuszowe z rąk dyrektorów Instytutu Eu-
ropeistyki i Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 
Dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa UAM w Pozna-
niu prof. Tadeusza Wallasa i Dziekana Wydziału Politologii Uniwersyte-
tu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie prof. Grzegorza Janusza, władz 
Centrum Badań nad Europą Wschodnią Uniwersytetu Justusa Liebiga 
w Giessen (Niemcy) i Polskiej Akademii Nauk Oddział w Łodzi. W części 
inauguracyjnej konferencji głos zabrali również Prezes Zarządu Głównego 
Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych – prof. Roman Bäcker, a także 
prof. Grażyna Ulicka – Przewodnicząca Komitetu Nauk Politycznych Pol-
skiej Akademii Nauk.

Sama konferencja ze względu na swój złożony charakter miała dwie 
różne odsłony. Pierwszego dnia odbyły się trzy sesje panelowe. Pierwszą 
pod nazwą Modernizacje Unii Europejskiej poprowadził prof. K. A. Woj-
taszczyk, udział w niej wzięli: prof. J. Czaputowicz, prof. T. G. Grosse, 
prof. T. Sasińska-Klas, prof. T. Wallas. Drugą sesję – Modernizacja w pań-
stwach Europy Wschodniej – moderował prof. A. Czajowski. W dysku-
sji uczestniczyli m.in.: prof. M. Barański, prof. M. Broda, prof. R. Bäcker, 
prof. A. Stelmach. Trzecia sesja plenarna pod nazwą: Modernizacje w Pol-
sce i innych państwach członkowskich UE, prowadzona przez prof. G. Ulic-
ką, toczyła się z  udziałem prof. A. Chodubskiego, prof. G. Janusza, 
prof. J. Itrich-Drabarek, prof. M. Karwata. Debatowano nad przyszłością 
Rosji, skutkami jej polityki wewnętrznej i zagranicznej dla regionu Euro-
py Środkowej i Wschodniej, perspektywami dalszej ewolucji Unii Europej-
skiej i wyzwaniami stojącymi przed nią w postaci kryzysu migracyjnego 
i kryzysu strefy euro. W trakcie rozważań dotyczących polskiej moderni-
zacji padały pytania dotyczące oceny 25 lat przemian w kontekście rozwo-
ju cywilizacyjnego Polski, edukacji, zarządzania sferą publiczną. 

Wspomniane sesje plenarne poprzedzała prezentacja publikacji za-
ocznego „okrągłego stołu” pt. Pierestrojka: 30 lat później, w której wzięli 
udział ekonomiści, politolodzy, prawnicy i socjolodzy z ośrodków gdań-
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skiego, katowickiego, lubelskiego, łódzkiego, poznańskiego, warszaw-
skiego. Zostanie ona opublikowana w IV tomie „Eastern Review”, nakła-
dem Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Dyskusję moderowała 
prof. A. Stępień-Kuczyńska, zaś prof. L. Iliczewa przedstawiła treść wywia-
du, jakiego udzielił jej na potrzeby publikacji Michaił Gorbaczow.

Drugiego dnia konferencji zrealizowanych zostało pięć sesji tematycz-
nych w trzech blokach tematycznych (stanowiących kontynuację sesji ple-
narnych dnia pierwszego); poświęcone były: modernizacji w Unii Euro-
pejskiej i jej państwach i państwach Europy Wschodniej. Moderatorami 
w poszczególnych sesjach tematycznych byli m.in.: prof. T. Łoś-Nowak, 
prof. A. Chodubski, prof. S. Konopacki. 

W trakcie sesji poświęconej modernizacji Europy Środkowej i Wschod-
niej poruszano m.in. problematykę związaną z transformacją systemu or-
ganizacji i funkcjonowania polityki regionalnej i samorządowej na Ukra-
inie, przemian tożsamościowo-psychologicznych dokonujących się we 
współczesnym ukraińskim społeczeństwie pod wpływem wojny z Rosją 
i aneksją Krymu, z uwzględnieniem polskich doświadczeń w zakresie ewo-
lucji kultury politycznej po roku 1989. W trakcie sesji poświęconej prze-
mianom społeczno-politycznym w Europie wschodniej dyskutowano rów-
nież o rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Rosji, wpływie rosyjskich 
koncepcji modernizacyjnych na transformację systemową w Białorusi, Ka-
zachstanie i Ukrainie, a także o wyzwaniach stojących przed współczesną 
Rosją w warunkach zachodnich sankcji.

Istotną częścią dyskusji nad perspektywami modernizacji w państwach 
Europy Środkowej i Wschodniej były „sprawy polskie”. Przedstawione zo-
stały wyniki badań dotyczące migracji polskiej po roku 2004, rozważa-
no perspektywy demokracji deliberacyjnej na poziomie lokalnym w Polsce 
w kontekście budżetu obywatelskiego i koncepcji Good Governance. 

Sesja poświęcona modernizacji Unii Europejskiej i jej państw człon-
kowskich zaowocowała dyskusją nad: kryzysem euro i dalszą ewolucją 
Unii Europejskiej, w tym także Wysokiego Przedstawiciela UE, czy w koń-
cu znaczenia instytucji euroregionów z punktu widzenia procesu integra-
cji europejskiej, polityką makroostrożnościową Unii i perspektywami mo-
dernizacji ekologicznej. 

W konferencji wzięło udział ponad 70 naukowców z Niemiec, Polski, 
Rosji i Ukrainy, reprezentujących obok Wydziału Studiów Międzynaro-
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dowych i Politologicznych, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloń-
ski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Śląski 
w  Katowicach, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Mikołaja Koper-
nika w Toruniu. W konferencji liczny udział wzięli również naukowcy 
z Ukrainy – przedstawiciele Czerniowieckiego Uniwersytetu Państwowe-
go im. J. Fedkowycza, również Centrum Badań nad Europą Wschodnią 
Uniwersytetu Justusa Liebiga w Giessen, a także Akademii Gospodarki 
Narodowej i Administracji Państwowej przy Prezydencie Federacji Ro-
syjskiej. Łącznie wygłoszono 30 referatów w trakcie sesji inauguracyjnej 
i sesji plenarnej, a także siedmiu sesji dyskusyjnych. Konferencji towarzy-
szyła wystawa książek Wydawnictwa Adam Marszałek i pracowników In-
stytutu Studiów Politologicznych.

Ostatecznym zwieńczeniem konferencji będzie cykl publikacji zawie-
rających artykuły przygotowane na podstawie referatów wygłaszanych 
w trakcie konferencji, a obejmować będzie: dwa tomy periodyku Centrum 
Badań Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Łódzkiego „Eastern Re-
view”, pod tytułem: Pierestrojka – 30 lat później i Od pierestrojki do moder-
nizacji… , monografię zbiorową, która ukaże się nakładem Wydawnictwa 
Adam Marszałek w serii wydawniczej „Dialog Europejski”. Część artyku-
łów – dzięki uprzejmości partnerów z Uniwersytetu Warszawskiego – zo-
stanie opublikowanych w „Przeglądzie Europejskim” i „Studiach Politolo-
gicznych”.


