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Od Redakcji 

W tym wydaniu „Zeszytów Naukowych" obok artykułów omawiających nie-
które problemy związane z procesami integracji i globalizacji p rezentu jemy 
(w części drugiej) materiały z polsko-litewskiej sesji naukowej zatytułowanej „Kie-
runki i możliwości współpracy Polski, Litwy i Obwodu Kaliningradzkiego Fede-
racji Rosyjskiej w kontekście rozszerzenia Unii Europejskiej", która odbyła się 
w Szkole Głównej Handlowej 28-29 listopada 2001 r. 

Sesje te mają już swą tradycję 
1. Od 10 lat pod nazwą „Inicjatywa Akademicka Wschód (LAW)" realizowany 

jest przez Kolegium Gospodarki Światowej SGH pozarządowy program współ-
pracy akademickiej ze wschodnimi sąsiadami Polski. 

2. W ramach grantu Komitetu Badań Naukowych („Perspektywy współpracy 
gospodarczej Polski z państwami bałtyckimi: Litwą, Łotwą i Estonią") prowadzo-
ne są w Kolegium badania nad transformacją systemową i reintegracją z gospo-
darką światową państw południowo-wschodniego Bałtyku. Instytucjonalnym 
wyrazem tego rodzaju badań było powołanie w 2001 r. Zakładu Badań nad Go-
spodarką Państw Bałtyckich (Litwy, Łotwy Estonii i Federacji Rosyjskiej-Obwód 
Kaliningradzki) w Instytucie Gospodarki Światowej SGH. Ubiegłoroczną listopa-
dową sesją zainaugurowano działalność badawczą Zakładu. 

Przypadająca w 2001 r. dziesiąta rocznica nowych stosunków między Polską 
i Litwą stała się motywem przewodnim dwudniowej dyskusji na temat instytu-
cjonalnych uwarunkowań zmian zachodzących w gospodarce litewskiej. Zasad-
niczym kontekstem rozważań były u w a r u n k o w a n i a wynika jące z procesu 
integrowania się Litwy i Polski z UE. Taki bowiem europejski charakter mają dwu-
stronne stosunki pomiędzy naszymi krajami. 

W sesji uczestniczyli tradycyjnie współpracownicy LAW z polskiej i litewskiej 
strony, w tym znawczyni regionalnej problematyki bałtyckiej - prof. dr hab. Anna 
Barbara Kisiel-Łowczyc z Uniwersytetu Gdańskiego, ambasador Republiki Litew-
skiej w Polsce - Darius Degutis, przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych RP - Stanisław Cios, a także doradca prezydenta Litwy ds. stosunków 
polsko-litewskich i sygnatariusz aktu niepodległości Litwy - ambasador Czesław 
Okińczyc, poseł na sejm Litwy (członek komisji budżetowej) a zarazem wiceprze-
wodniczący Zgromadzenia Poselskiego Polski i Litwy - Artur Płokszto. 

W konferencji wzięli udział także przedstawiciele niektórych organizacji po-
zarządowych, co potwierdza, że organizacje te pełnią ważną rolę społeczną 
w dyplomacji polsko-litewskiej i regionalnej. 


