
https://doi.org/10.31743/sanp. 

Wstęp

Oddajemy do rąk Czytelników pierwszy numer czasopisma „Studia 
i Analizy Nauk o Polityce”. Przygotowałyśmy go dla Państwa w wyjątko-
wym okresie. Rok akademicki 2019/2020 jest rokiem, w którym Instytut 
Nauk o Polityce i Administracji KUL rozpoczął drugą dekadę funkcjono-
wania. To rok wielu zmian wynikających przede wszystkim z reformy 
w szkolnictwie wyższym, ale także z decyzji władz naszej Uczelni. Jedną 
z takich decyzji była zmiana siedziby naszego Instytutu. Po 10 latach funk-
cjonowania w Kampusie Wschodnim, przenieśliśmy się do Collegium Jo-
annis Pauli II przy Gmachu Głównym. W restrukturyzowanych w tym 
roku katedrach łączymy pracę naukową z dydaktyczną i organizacyjną. 
Pandemia koronawirusa wymusiła dodatkową zmianę – przejście na pra-
cę zdalną.

Początków Instytutu Nauk o Polityce i Administracji na Wydziale 
Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jan Pawła II 
należy się doszukiwać w funkcjonowaniu dwóch Katedr w ramach Insty-
tutu Socjologii (Katedry Politologii powołanej decyzją Senatu Akademi-
ckiego KUL 30 czerwca 1993 roku oraz Katedry Samorządu Terytorialne-
go i Polityki Lokalnej funkcjonującej od roku 1997). W październiku 2009 
roku utworzono kierunek Politologia. W 2009 roku, decyzją Senatu KUL, 
powołano Instytut Politologii oraz pięć katedr wchodzących w jego skład: 
Katedrę Samorządu Terytorialnego i Polityki Lokalnej, Katedrę Historii 
Współczesnej i Ruchów Społecznych, Katedrę Stosunków Międzynarodo-
wych, Katedrę Studiów Wschodnich oraz Katedrę Teorii Polityki. W 2012 
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roku władze i pracownicy Instytutu Politologii podjęli decyzję o zmia-
nie nazwy na Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych. 
5 marca 2013 roku Senat KUL zaakceptował tę decyzję, ale w związku 
reformą szkolnictwa wyższego z 2018 roku zmieniono nazwę na Instytut 
Nauk o Polityce i Administracji (od października 2019 roku).

Bezpieczeństwo narodowe oraz Stosunki międzynarodowe należą 
wciąż do nowych dziedzin kształcenia i badań, prowadzonych w katoli-
ckiej Uczelni. Oferta edukacyjna obejmuje zarówno badania naukowe, jak 
i odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy. Nauki o polityce w KUL 
wpisują się w nowe obszary zainteresowań i potrzeby polityczne, admi-
nistracyjne i społeczne Lubelszczyzny, Polski, Europy i świata. Instytut 
współpracuje z wieloma krajowymi i zagranicznymi instytutami politolo-
gicznymi o zróżnicowanym profilu naukowo-badawczym.

Badania prowadzone w obrębie Instytutu Nauk o Polityce i Admi-
nistracji przyczyniają się do lepszego poznania i definiowania zarówno 
międzynarodowego otoczenia, jak i wewnętrznych instytucji Polski. Obej-
mują szeroko rozumiane nauki polityczne, tematykę z zakresu teorii poli-
tyki, systemów politycznych, stosunków międzynarodowych, samorządu 
terytorialnego, bezpieczeństwa narodowego oraz komunikowania mię-
dzynarodowego. Przyczyniają się do rozwiązywania lokalnych i regional-
nych problemów społeczno-gospodarczych, analizują problemy dotyczą-
ce Partnerstwa Wschodniego, relacji transatlantyckich, Europy Środkowej 
i Wschodniej oraz Grupy Wyszehradzkiej. 

Jesteśmy prężnie działającym zespołem, który dojrzał do wydawania 
własnego czasopisma. Mamy ambicje, by zajęło ono ważną pozycję wśród 
politologicznych periodyków. Wierzymy, że na łamach naszych „Studiów 
i Analiz Nauk o Polityce” znajdą Państwo wiele ciekawych artykułów, 
a także interesujących recenzji. Mamy nadzieję, że publikowane sprawo-
zdania z wydarzeń naukowych przybliżą Państwu to, co się dzieje w śro-
dowisku naukowym w Polsce, Europie i na świecie.

Prezentowany pierwszy numer angielskojęzyczny został poświęcony 
problematyce międzynarodowej. Jest on wynikiem współpracy Katedry 
Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa z zagranicznymi ośrod-
kami naukowymi w Europie i poza nią. Składają się na niego cztery arty-
kuły, w których zaprezentowano interesujące i aktualne tematy związane 
z relacjami międzynarodowymi.

W artykule wprowadzającym, pt. Przecięcie	 wezła	 gordyjskiego:	 Tu-
recka	 polityka	 zagraniczna	 względem	 Cypru	 w	 trakcie	 rządów	 AK	 Partii	
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Sprawiedliwosći	 i	Rozwoju	 (2002–2020)	 (Cutting	The	Gordian	Knot:	 Turkish	
Foreign	Policy	Towards	Cyprus	During	AK	Party	Era	(2002–2020), Ozan Ör-
meci i Sina Kisacik podjęli analizę konfliktu turecko-greckiego o Cypr. 
Stanowi on fundament polityki zagranicznej Turcji od lat 50. XX wieku. 
Sprawa Cypru jest często postrzegana jako kluczowa w strategiach prawie 
wszystkich tureckich partii politycznych, które wspierają zaangażowanie 
Turcji w konflikcie. Autorzy skupili się na działalności partii AK Party 
(Justice and Development Party), która od 2002 roku przyjęła aktywną po-
litykę sprzyjającą rozwiązaniu problemu na wyspie. Autorzy zauważają, 
iż konflikt o Cypr w ostatnim czasie przybrał szerszy wymiar niż tylko re-
lacje dwustronne grecko-tureckie. Wpływa on istotnie na stosunki Turcji 
z Unią Europejską i komplikuje proces akcesyjny tego państwa do organi-
zacji. W drugiej części artykułu Autorzy zajęli się nowym wymiarem spo-
ru o Cypr, którym jest rywalizacja o złoża surowców energetycznych na 
Morzu Śródziemnym. Twierdzą oni jednoznacznie, że wielowarstwowość 
i złożoność problemu cypryjskiego oddala perspektywę pokojowego roz-
wiązania na wyspie.

Kolejne trzy artykuły odnoszą się do sytuacji politycznej, gospodarczej 
i obronnej we wschodnim sąsiedztwie Polski i Unii Europejskiej. Są one 
efektem dyskusji zorganizowanej przez Instytut Nauk o Polityce i Admi-
nistracji KUL na VIII Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej w Lubli-
nie, który odbył się w dniu 23 września 2019 roku, pt. 10	lat	Partnerstwa	
Wschodniego	–	podsumowanie	i	perspektywy	na	przyszłość. Pierwsza z analiz, 
autorstwa Oleny Dobrzhanskiej i Oleha Pavliuka, nosi tytuł Tożsamość	po-
lityczna	społeczeństwa	ukraińskiego	w	kontekście	polityki	Partnerstwa	Wschod-
niego	(Political	Identities	of	Ukrainian	Society	in	the	Context	of	the	EU	Eastern	
Partnership	Policy). Ukraina, jako kluczowe państwo objęte od 2008 roku 
programem Partnerstwa Wschodniego, w ciągu ostatnich lat stanęła w ob-
liczu dynamicznych wyzwań i zagrożeń dla jej spójności, suwerenności 
i bezpieczeństwa. Agresja Rosji na Ukrainę i aneksja Krymu w 2014 roku 
zmieniły sytuację geopolityczną tej części Europy, podważając poczucie 
stabilności zarówno Ukrainy, jak i Unii Europejskiej. To jednak kwestia 
tożsamości politycznej pozostaje priorytetem badań Autorów. Uzasad-
niają to oni koniecznością uwzględnienia cech identyfikacyjnych, ewolu-
cji i zrozumienia trendów rozwoju tożsamości politycznej społeczeństwa 
ukraińskiego, co jest jednym z niezbędnych warunków wejścia Ukrainy 
do Unii Europejskiej. Pomimo ambiwalentnych postaw narodu ukraiń-
skiego (wyraźnie wykształconej opcji zachodniej, proeuropejskiej, oraz 
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wschodniej, prorosyjskiej), zauważalna jest tendencja priorytetowego po-
strzegania europejskiego systemu wartości jako przeciwwagi dla syste-
mu rosyjskiego.

W podobnym obszarze polityki zagranicznej UE swoje badania pro-
wadzi Anatoliy Kruglashov w artykule pod tytułem Partnerstwo	Wschodnie	
wobec	wyzwań	i	wątpliwości	(Eastern	Partnership	vis-à-vis	challenges	and	do-
ubts). Efektywne realizowanie polityki w zakresie stosunków ze wschod-
nimi sąsiadami stanowi jedno z głównych wyzwań Unii. Autor formułuje 
tezę, że pomimo wątpliwości co do skuteczności Partnerstwa Wschodnie-
go i wszelkich jego niedostatków, polityka ta jest ważna dla utrzymywa-
nia i wzmacniania więzi sześciu państw partnerskich z Unią Europejską. 
Jednym z największych wyzwań warunkujących efektywność inicjatywy 
jest konfrontacyjna polityka Rosji, czego wyrazem jest wojna z Gruzją, 
późniejsza aneksja Krymu i wojna w Donbasie oraz trwająca wojna hybry-
dowa z Ukrainą. Z tego względu, według Autora, wspólnota państw za-
chodnich powinna znaleźć bardziej skonsolidowaną odpowiedź na nową 
rzeczywistość. Profesor Kruglshov rekomenduje zatem gruntowne prze-
myślenie Partnerstwa Wschodniego i zaoferowanie nowych bodźców, 
w szczególności długo oczekiwanej perspektywy członkostwa.

Na problematyce rosyjsko-białoruskiej integracji politycznej i gospo-
darczej, traktowanej jako podstawowy czynnik tworzący (neo)autory-
tarny reżim na Białorusi, koncentruje się Pavel Usov w analizie Ewolucja	
Państwa	Sojusznego	Białorusi	i	Rosji:	od	integracji	do	próby	inkorporacji	(Evo-
lution	of	the	Belarus–Russia	Union	state:	from	integration	to	attemps	of	incor-
poration). Autor wskazuje specyfikę wzajemnych relacji oraz uwarunko-
wania uzależnienia Białorusi od Rosji w wielu wymiarach: kulturowym, 
politycznym, ekonomicznym, militarnym, energetycznym i społecznym. 
Podejmuje także refleksje nad procesem ewolucji projektów integracyj-
nych narzucanych przez Rosję, mających na celu nie tylko zjednoczenie 
obu państw, ale również dekonstrukcję instytucji demokratycznych, osła-
bienie tożsamości i izolację Białorusi na arenie międzynarodowej. Stawia 
jednocześnie tezę, że owa integracja jest jednym z mechanizmów wojny 
hybrydowej prowadzonej przez Rosję w byłych republikach radzieckich. 
Wielowymiarowe uzależnienie Białorusi od Rosji uniemożliwia jej zbli-
żenie gospodarcze i polityczne z Zachodem, a co więcej – niesie ryzyko 
utraty suwerenności.

Prezentowany numer zawiera także dwie recenzje najnowszych 
publikacji politologicznych oraz sprawozdania z trzech konferencji 
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współorganizowanych przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji 
w 2020 roku. Wszystkie wydarzenia dotyczyły problematyki międzyna-
rodowej, a dwa z nich zorganizowane zostały w trybie online (jedno mia-
ło charakter międzynarodowy). Pierwsza konferencja, pt. Priorytety	nowej	
Komisji	Europejskiej	a	współczesne	wyzwania	dla	Unii	Europejskiej, zorganizo-
wana w dniu 3 marca 2020 roku, podejmowała kwestie przyszłości Unii 
Europejskiej w kontekście priorytetów wyznaczonych przez nowo powo-
łaną Komisję Europejską. Konferencja była okazją do ożywionej dyskusji 
ekspertów Team Europe, reprezentujących kilka ośrodków naukowych 
w Polsce, nad wyzwaniami stojącymi przed Unią Europejską.

Dwie kolejne konferencje w trybie online były formą adaptacji pra-
cowników naukowych do nowej rzeczywistości, spowodowanej pande-
mią koronawirusa (COVID 19). Pierwsza inicjatywa, pt. Państwa	 de	 fac-
to:	wewnętrzna	 i	 zewnętrzna	dynamika,	zorganizowana w dniu 2 kwietnia 
2020 roku, była okazją do zaprezentowania aktualnych badań, a przede 
wszystkim wymiany doświadczeń przez badaczy zajmujących się sze-
roko rozumianą problematyką państw de facto. Kolejne webinarium, pt. 
Globalna	i	regionalna	rozgrywka	pandemią	COVID-19, odbyło się 28 kwietnia 
2020 roku. Koncentrowało się na zaistniałych oraz możliwych skutkach 
pandemii w aspekcie geopolitycznym, na poziomie globalnym i regional-
nym.

 
Agnieszka	Łukasik-Turecka

Beata	Piskorska	
Agnieszka	Magdalena	Zaręba
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IntroductIon

We would like to present the first issue of the magazine “Studies and 
Analysis of Political Science”. We prepared it in a special period. The 
2019/2020 academic year is the year in which the Institute of Political Sci-
ence and Public Administration of the Catholic University of Lublin began 
its second decade of operation. It is a year of many changes resulting pri-
marily from the reform in higher education, but also from the decisions of 
our University authorities. One such decision was the change of the seat 
of our Institute. After 10 years of functioning on the Eastern Campus, we 
moved to Collegium Joannis Pauli II at the Main Building. In the depart-
ments restructured this year, we combine academic, didactic and organi-
zational work. The coronavirus pandemics forced an additional change 
- switching to remote work.

The beginnings of the Institute of Political Science and Public Adminis-
tration at the Faculty of Social Sciences of the John Paul II Catholic Univer-
sity of Lublin should be traced to the functioning of two Chairs within the 
Institute of Sociology (the Department of Political Science established by 
the decision of the Academic Senate KUL 30 June 1993 and the Department 
of Local Government and Local Policy functioning since 1997). In October 
2009, the faculty of Political Science was created. In 2009, by the decision 
of the Senate of the Catholic University of Lublin, the Institute of Political 
Science and five departments comprising it were established: the Depart-
ment of Local Government and Local Policy, the Department of Contem-
porary History and Social Movements, the Department of International 
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Relations, the Department of Eastern Studies and the Department of Polit-
ical Theory. In 2012, the authorities and employees of the Institute of Polit-
ical Science decided to change the name to the Institute of Political Science 
and International Affairs. On March 5, 2013, the KUL Senate accepted this 
decision, while in connection with the reform of higher education in 2018, 
the name was changed to the Institute of Political Science and Public Ad-
ministration (from October 2019).

National security and international relations still belong to new fields 
of education and research conducted at the Catholic university. The ed-
ucational offer includes both scientific types of research and responds to 
the needs of the labour market. Political science at the Catholic University 
of Lublin is a part of new areas of interest and political, administrative 
and social needs of the Lublin region, Poland, Europe and the world. The 
Institute cooperates with many domestic and foreign political science in-
stitutes with a diverse scientific and research profile.

Research conducted within the Institute of Political Science and Public 
Administration contributes to a better understanding and defining of both 
the international environment and internal Polish institutions. They cover 
broadly understood political sciences, subjects of political theory, polit-
ical systems, international relations, local government, national security 
and international communication. They contribute to solving local and re-
gional socio-economic problems and analyze issues related to the Eastern 
Partnership, transatlantic relations, Central and Eastern Europe, and the 
Visegrad Group.

We are a thriving team that has matured enough to publish its own 
magazine. We have the ambition for it to occupy an important position 
among political science journals. We believe that in our “Studies and 
Analysis of Political Science” you will find many interesting articles as 
well as interesting reviews. We hope that the published reports on sci-
entific events will bring you closer to what is happening in the scientific 
community in Poland, Europe and the world.

The first English-language issue presented was devoted to internation-
al affairs. It is the result of the cooperation of the Department of Interna-
tional Relations and Security with foreign research centres in Europe and 
beyond. It consists of five articles presenting interesting and current topics 
related to international relations.

In the introductory article, entitled Cutting The Gordian Knot: Turkish 
Foreign Policy Towards Cyprus During AK Party Era (2002–2020), Ozan 
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Örmeci and Sina Kisacik undertook an analysis of the Turkish-Greek con-
flict over Cyprus. It has been the cornerstone of Turkey’s foreign policy 
since the 1950s. The Cyprus issue is often seen as crucial in the strategies 
of almost all Turkish political parties that support Turkey’s involvement 
in the conflict. The authors focused on the policy of the AK Party (Justice 
and Development Party), which since 2002 adopted an active policy to 
solve the problem on the island. The authors note that the conflict over 
Cyprus has recently taken on a broader dimension than just Greek-Turk-
ish bilateral relations. It significantly affects Turkey’s relations with the 
European Union and complicates the country’s accession process to the 
organization. In the second part of the article, the authors tackled the new 
dimension of the dispute over Cyprus, which is the competition for en-
ergy resources in the Mediterranean. They state unequivocally that the 
multi-layered nature and complexity of the Cyprus problem postpone the 
prospect of the solution on the island.

The next three articles refer to the political, economic and security sit-
uation in the eastern neighbourhood of Poland and the European Union. 
They are the result of a discussion organized by the Institute of Political 
Sciences and Administration of the Catholic University of Lublin at the 
VIII Congress of Eastern Europe Initiatives in Lublin, which took place on 
the 23rd of September, 2019, entitled 10 years of the Eastern Partnership 
– summary and future prospects. The first of the analyzes by Olena Do-
brzhanska and Oleh Pavliuk, according to the title, focuses on the Political 
Identity of Ukrainian Society in the context of Eastern Partnership policy 
(Political Identities of Ukrainian society in the Context of the EU East-
ern Partnership Policy). Ukraine, as a key country covered by the East-
ern Partnership program since 2008, has faced dynamic challenges and 
threats to its coherence, sovereignty and security in recent years. Russia’s 
aggression on Ukraine and the annexation of Crimea in 2014 changed the 
geopolitical situation of this part of Europe, undermining the sense of sta-
bility of both Ukraine and the European Union. However, it is the issue of 
political identity that remains the priority of the authors’ research. They 
justify it by the need to take into account identification features, evolution 
and understanding of trends in the development of the political identity of 
Ukrainian society, which is one of the necessary conditions for Ukraine’s 
accession to the European Union. Despite the ambivalent attitudes of 
the Ukrainian people (a clearly developed western, pro-European, and 
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eastern, pro-Russian option), there is a tendency to prioritize the Europe-
an system of values as a counterweight to the Russian system.

In a similar area of EU foreign policy, Anatoliy Kruglashov conducts 
his research in an article entitled Eastern Partnership vis-à-vis challenges 
and doubts. Effective policy implementation in relations with our eastern 
neighbours is one of the Union’s main challenges. The author formulates 
the thesis that, despite doubts as to the effectiveness of the Eastern Part-
nership and any deficiencies, this policy is important for maintaining and 
strengthening the ties of six partner countries with the European Union. 
One of the biggest challenges determining the effectiveness of the initia-
tive is Russia’s confrontational policy, which is reflected in the war against 
Georgia, the subsequent annexation of Crimea and the war in Donbas, as 
well as the ongoing hybrid war with Ukraine. Therefore, according to the 
author, the community of Western countries should find a more consoli-
dated response to the new reality. Therefore, Professor Kruglshov recom-
mends that the Eastern Partnership be thoroughly rethought and that new 
incentives be offered, in particular the long-awaited membership perspec-
tive.

Pavel Usov focuses on the issues of Russian-Belarusian political and 
economic integration, treated as the basic factor creating the (neo) author-
itarian regime in Belarus, in the analysis Evolution of the Belarus-Russia 
Union State: from integration to attempts of incorporation. The author in-
dicates the specificity of mutual relations and the determinants of Belarus’s 
dependence on Russia in many dimensions: cultural, political, economic, 
military, energy and social. He also reflects on the Evolution process of in-
tegration projects imposed by Russia, aimed not only at the unification of 
the two countries but also at the dismantlement of democratic institutions, 
weakening of identity and isolation of Belarus on the international arena. 
At the same time, he argues that this integration is one of the mechanisms 
of the hybrid war waged by Russia in the former post-Soviet republics. 
Belarus’ multidimensional dependence on Russia prevents its economic 
and political rapprochement with the West, and, what is more, carries the 
risk of losing its sovereignty.

The presented issue also contains two reviews of the latest political sci-
ence publications and reports from three conferences co-organized by the 
Institute of Political Science and Public Administration in 2020. All events 
concerned international issues, and two of them were organized on-line 
(one was international). The first conference, “The Priorities of the new 
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European Commission and contemporary challenges for the European 
Union”, organized on the 3rd of March 2020, addressed the future of the 
European Union in the context of the priorities set by the newly appointed 
European Commission. The conference was an opportunity for a broad 
discussion of Team Europe experts, representing several research centres 
in Poland, on the challenges facing the European Union.

Two subsequent conferences conducted on-line were a form of adapta-
tion of scientific workers to the new reality, caused by the pandemic coro-
navirus (COVID 19). The first initiative “The de facto states: internal and 
external dynamics”, organized on the 2nd of April 2020, was an oppor-
tunity to present current research, and above all to exchange experiences 
by researchers dealing with the broadly understood problems of de facto 
countries. Another webinar, entitled “The global and regional COVID-19 
pandemic gameplay”, took place on the 28th of April 2020. It focused on 
the encountered, as well as potential, consequences of the pandemics in 
the geopolitical aspect, at the global and regional level.

Agnieszka	Łukasik-Turecka
Beata	Piskorska	

Agnieszka	Magdalena	Zaręba




