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WPROWADZENIE

Oddajemy Państwu kolejny numer „Krakowskich Studiów Międzynarodowych”, 
w którym poruszona została problematyka bezpieczeństwa, integracji europejskiej 
i współpracy międzynarodowej w XXI w. 

Autorzy w swoich rozważaniach skupili się na m.in. na wymiarze global-
nym i regionalnym procesów polityczno-prawnych, społeczno-gospodarczych  
i militarnych w ujęciu zarówno historycznym, jak i współczesnym. Omówili także 
strategie państw, założenia doktrynalne partii i ruchów politycznych. Zaakcento-
wali rolę instytucji i organizacji międzynarodowych w działaniach na rzecz bezpie-
czeństwa i współpracy międzynarodowej.

Niniejszy numer złożony jest z trzech części. Pierwszą, analityczną, otwiera 
artykuł Erharda Cziomera, który podjął temat Przemian bezpieczeństwa i współ-
pracy międzynarodowej a nowej roli Niemiec pod koniec pierwszej dekady XXI w. 
Scharakteryzował najważniejsze wyzwania bezpieczeństwa i współpracy międzyna-
rodowej w skali globalnej i transatlantyckiej. Nie pominął przy tym wpływu globa-
lizacji na politykę międzynarodową i znaczenia walki z terroryzmem dla koncepcji 
strategicznej NATO. Tekst odnosi się do najnowszych wydarzeń – kształtowania 
się nowego układu sił oraz współpracy międzynarodowej w dobie światowego 
kryzysu finansowo-gospodarczego. Autor wskazuje, gdzie w tym zmieniającym 
się świecie są Niemcy, jaką odgrywają w nim rolę i jakie są podstawowe interesy 
tego kraju. Zarysowana także została pozycja gospodarcza Niemiec, rola w ONZ, 
NATO, Unii Europejskiej, w tym reakcja na kryzys finansowy w strefie euro.

Beata Molo podjęła temat Polityki energetycznej Niemiec – między koniecz-
nością zapewnienia dostaw a wymogiem ochrony środowiska. Celem artykułu jest 
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syntetyczne przedstawienie problematyki zaopatrzenia w nośniki energii pierwot-
nej oraz scenariuszy rozwoju sytuacji energetycznej w Niemczech. Tekst akcen-
tuje znaczenie właściwego poziomu zaopatrzenia energetycznego, jest to bowiem 
wyzwanie dla utrzymania stałego rozwoju gospodarczego Niemiec. Oznacza ko-
nieczność działań mających na celu z jednej strony zmniejszenie zużycia energii,  
a z drugiej poszukiwanie nowych jej źródeł, które przy okazji ograniczą nega-
tywny wpływ wytwarzania energii na środowisko. Dlatego polityka energetyczna 
Niemiec musi uwzględniać zależności między zużyciem energii, wielkością PKB, 
standardami ochrony środowiska a stabilnością i pewnością dostępu do energii.

Marcin Lasoń przeanalizował Interwencję zbrojną jako narzędzie polityki 
zagranicznej państw na przykładzie działań w Kosowie i Iraku. Poszukuje punktów 
wspólnych obu wydarzeń i umieszcza je w trzech obszarach: prawno-międzyna-
rodowym, przebiegu interwencji i jej następstw. Celem tych rozważań jest szero-
ka synteza i ocena tych niezwykle ważnych i brzemiennych w skutkach decyzji 
oraz odpowiedź na pytanie o skuteczność interwencji zbrojnej jako narzędzia walki 
o prawa człowieka i demokrację w sytuacji proliferacji broni masowego rażenia  
i zagrożenia terroryzmem. Podejmowanie interwencji zbrojnych bez formalnej pod-
stawy prawno-międzynarodowej, uznawanej powszechnie i potwierdzonej zgodą 
Rady Bezpieczeństwa ONZ, nie prowadzi do szybkich postępów w osiąganiu zapla-
nowanych celów, tworzy przy tym groźny precedens międzynarodowy, który może 
posłużyć do podważania podstawowych zasad systemu międzynarodowego.

Część druga – opracowana przez Annę Diawoł, Justynę Ożóg i Jakuba Stan-
kiewicza – jest zapisem dyskusji panelowych w ramach międzynarodowej kon-
ferencji, zorganizowanej z okazji 40-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Erharda 
Cziomera. Uczestniczyli w niej badacze z krajowych i zagranicznych ośrodków 
naukowych, m.in. Helmut Schmidt University/University of the Federal Armed 
Forces Hamburg, Freie Universität Berlin, Technische Universität Dresden, Czer-
niwickij Nacionalnyj Uniwersitet im. J. Fedkowicza, Uniwersytet Jagielloński, 
Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uni-
wersytet Rzeszowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Szkoła Główna Handlowa. 
Panele objęły trzy zakresy tematyczne:
1) Polska wobec wyzwań bezpieczeństwa międzynarodowego (historyczne do-
świadczenia a współczesne perspektywy bezpieczeństwa Polski; uwarunkowania, 
koncepcje i wyzwania bezpieczeństwa oraz współpracy polsko-niemieckiej; dyle-
maty i problemy współpracy Polski z Rosją, Ukrainą i Białorusią; znaczenie, rola  
i przyszłość misji pokojowych RP),
2) Europejska polityka bezpieczeństwa i integracji (wizje, doświadczenia histo-
ryczne a współczesny wymiar bezpieczeństwa oraz zakres i modele współpracy  
w Europie; strategie i polityka bezpieczeństwa w ramach UE; znaczenie traktatu li-
zbońskiego dla przyszłego kształtu i rozwoju UE; rola Bałkanów Zachodnich i Europy 
Wschodniej w strategii bezpieczeństwa i współpracy UE; ochrona praw człowieka  
i środowiska naturalnego oraz zmiany klimatyczne w strategii działania UE),
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3) Międzynarodowe wyzwania bezpieczeństwa (historyczne i współczesne zagro-
żenia bezpieczeństwa międzynarodowego oraz możliwości ich przezwyciężenia; 
interesy, cele i rola Rosji w kształtowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego; 
nowe formy polityki bezpieczeństwa poszczególnych państw i regionów świata; 
bezpieczeństwo i współpraca w stosunkach transatlantyckich; gospodarcze i cywil-
no-wojskowe wyzwania bezpieczeństwa międzynarodowego).

Część trzecia zawiera natomiast recenzje niedawno wydanych publikacji 
z zakresu stosunków międzynarodowych. Przygotowali je: Jerzy Stańczyk, Ka-
mila Mazurek, Anna Paterek, Beata Molo, Katarzyna Czajkowska, Anna Diawoł, 
Anna Piziak-Rapacz oraz Justyna Ożóg.

W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, których wy-
siłek umożliwił przygotowanie i wydanie niniejszego numeru „Krakowskich Stu-
diów Międzynarodowych”. Dziękuję więc wszystkim gościom, autorom artyku-
łów, uczestnikom dyskusji oraz zespołowi Oficyny Wydawniczej AFM.

Marcin Lasoń


