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W dniach 22—23 października 2009 roku odbyła się ogólnopolska kon-
ferencja naukowa nt. „Przestrzeń społeczna i ekonomiczna a tożsamość 
polityczna państw integrującej się Europy”. Jej organizatorem był Instytut 
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. Konferencja 
obejmowała cztery sesje plenarne: Europa wspólnych wartości, Społeczno-
 -ekonomiczne aspekty integracji europejskiej cz. I oraz cz. II; Przyszłość pro-
cesu integracji europejskiej. Ponadto drugiego dnia konferencji miał miejsce 
panel dyskusyjny: Kreowanie wspólnej przestrzeni wyzwaniem dla państw 
integrującej się Europy, z udziałem zaproszonych ekspertów: Małgorzaty 
Handzlik (posłanki do Parlamentu Europejskiego), dr. Tomasza Grzegorza 
Grossego (eksperta Instytutu Spraw Publicznych), dr. Jerzego Markowskie-
go (wiceministra gospodarki w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza, sena-
tora IV i V kadencji Senatu RP), dr. Jana Olbrychta (posła do Parlamentu 
Europejskiego) i Marka Zubera (szefa doradców ekonomicznych Kazimierza 
Marcinkiewicza). Panel dyskusyjny był moderowany przez prof. dr. hab. Mie-
czysława Stolarczyka.

Konferencję otworzyli Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersyte-
tu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz oraz Dyrektor Instytutu 
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa prof. dr hab. Jan Iwanek. Wykład wpro-
wadzający wygłosił dr Jerzy Mizgalski. Podjął on rozważania na temat toż-
samości w teorii polityki. Swój wywód Referent rozpoczął od przedstawienia 
pojęcia tożsamości w filozofii (a w szczególności w filozofii polityki), psycho-
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logii, socjologii. Następnie Autor zdefiniował, czym jest tożsamość polityczna 
jednostki oraz jakie są jej konstytutywne cechy. Kolejna część wystąpienia 
dr. Mizgalskiego dotyczyła tożsamości politycznej partii. Następnie Prele-
gent omówił zagadnienie tożsamości narodowej ze szczególnym uwzględnie-
niem tego problemu w efekcie procesów globalizacyjnych. Swoje rozważania 
zakończył przedstawieniem kwestii tożsamości zjednoczonej Europy.

Pierwsza sesja plenarna, Europa wspólnych wartości, była moderowa-
na przez ks. dr. hab. Franciszka Szulca. Sesję tę rozpoczęło wystąpienie 
prof. zw. dr. hab. Jerzego Mikułowskiego Pomorskiego. Profesor Mikułow-
ski Pomorski przedstawił problem przestrzennego wymiaru terytorialności, 
w tym zagadnienie przestrzeni społecznej i kulturowej Europy. Wskazał, co 
wyodrębnia Europę z kontynentu euroazjatyckiego, czym różni się Europa 
od swoich sąsiadów, jakie są jej granice kulturowe (wyznaczane przez jede-
naście cech europejskich), co różnicuje miasta europejskie i miasta na innych 
kontynentach, a także na jakie regiony dzieli się Europa (cztery centralne 
i przyporządkowane im cztery peryferyjne). Z kolei drugi prelegent dr Jerzy 
Zdański poruszył zagadnienie wspólnych wartości kulturowych Europy. 
Zdaniem dr. Zdańskiego zasadniczą cechą europejskiego dziedzictwa kul-
turowego jest poszanowanie godności ludzkiej, wolności i sprawiedliwo-
ści, pluralizmu, praw człowieka, państwa prawa. Cecha ta charakteryzuje 
wszystkich mieszkańców Starego Kontynentu. Natomiast w dalszej części 
swojego wystąpienia Autor wskazał na zróżnicowanie wewnętrzne Europy 
zarówno w ujęciu historycznym, jak i w ujęciu dnia dzisiejszego. To z kolei 
skłoniło go do refleksji, czy rzeczywiście możemy mówić o wspólnocie euro-
pejskiej, o jednorodnym systemie wartości uniwersalnych. Zdaniem Autora, 
odpowiedź na to pytanie może być zarówno pozytywna, jak i negatywna, 
a tezę tę poparł licznymi przykładami. Ponadto dr J. Zdański poruszył prob-
lem systemu wartości człowieka jednoczącego się świata, jednoczącej się 
Europy, suwerenności europejskich państw narodowych oraz ich tożsamości 
politycznej. Kolejnym referentem podczas pierwszej sesji plenarnej był prof. 
dr hab. Joachim Liszka, który omówił kwestię tożsamości europejskiej jako 
świadomości kulturowej. Swoje wystąpienie prof. J. Liszka zaczął od zdefi-
niowania słowa „tożsamość”. Autor skonstatował, iż tożsamość tworzy się 
w procesie integracji na trzech wzajemnie przenikających się płaszczyznach: 
gospodarczej, politycznej, kulturowej. W dalszej części prof. J. Liszka posta-
wił tezę, że tożsamość europejska jest jedną z form świadomości społecznej. 
Stwierdził, iż świadomość europejska, jak wszystkie inne formy świadomo-
ści, przejawia na trzech płaszczyznach: emocjonalnej, racjonalnej, teoretycz-
nej, a następnie dokonał analizy każdej z tych płaszczyzn. Rozważania na 
ten temat pozwoliły Referentowi na sformułowanie wniosku, iż nosicielami 
świadomości europejskiej są reprezentanci wszystkich narodów Europy. Sesję 
tę zakończyło wystąpienie dr Agnieszki Grzesiok na temat praw człowie-
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ka zawartych w Karcie Praw Podstawowych Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka. Doktor Grzesiok przedstawiła europejski system ochrony praw 
człowieka, a następnie omówiła zakres przedmiotowy i podmiotowy ochrony 
praw człowieka. W tym celu Autorka dokonała analizy Konwencji o ochro-
nie praw człowieka i podstawowych wartości Rady Europy oraz Karty Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej. W ostatniej części wystąpienia dr Grzesiok 
zaprezentowała europejskie środki ochrony praw człowieka.

Drugą sesję plenarną: Społeczno -ekonomiczne aspekty integracji euro-
pejskiej cz. I, moderował prof. dr hab. Marek Barański. Sesję rozpoczęło 
wystąpienie prof. dr. hab. Janusza Jarosińskiego na temat przenikania się idei 
stosunków pracy w Europie na przykładzie transportu kolejowego. Prele- 
gent wskazał, jakie czynniki miały wpływ na stosunki pracy w transporcie 
kolejowym w Europie (zarówno w ujęciu historycznym, jak i z perspektywy 
dnia dzisiejszego) oraz jak przedstawiała się sytuacja na ziemiach polskich 
i w okresie polskiej państwowości. Podsumowując, prof. Jarosiński zauważył, 
że eksport lub import określonych rozwiązań w sferze stosunków pracy nie 
przyniósł wymiernych korzyści, gdyż pomijał czynniki historyczne i ekono-
miczne. Jako drugi głos zabrał mgr Jarosław Bednorz, który podjął tematykę 
zmian w charakterze zatrudnienia kobiet w polskim górnictwie po akcesji do 
Unii Europejskiej. Referent wskazał liczne dokumenty regulujące tę kwestię 
oraz zwrócił uwagę na to, iż zgodnie z obowiązującym obecnie w Polsce 
prawem kobiety mogą być zatrudniane przy pracach pod ziemią, co stano-
wi nowe rozwiązanie. Problem regionalnej polityki społecznej na przykła-
dzie województwa świętokrzyskiego został omówiony przez mgr. Bartosza 
Jarosińskiego. Zdaniem Referenta od rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych 
polska regionalna polityka społeczna nabrała szczególnego znaczenia, od 
władz bowiem regionalnych oraz lokalnych w największym stopniu zależało 
i zależy pozyskiwanie środków z unijnych funduszy. Przedsięwzięciem tego 
typu był Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich, którego implementację 
w województwie świętokrzyskim scharakteryzował mgr Jarosiński. Kolejny 
referent dr Michał Kaczmarczyk omówił rolę wyższych uczelni w kształ-
towaniu tożsamości regionalnej Zagłębia Dąbrowskiego. Swoje rozważania  
dr Kaczmarczyk rozpoczął od stwierdzenia, iż w ostatnich latach obserwuje-
my odradzanie się regionalizmu zagłębiowskiego. Regionalizm ten Autor zde-
finiował jako ruch społeczno -kulturowy, który przejawia się przez dążenie do 
zachowania w małej ojczyźnie wartości i tradycji lokalnych, kreowanie sza-
cunku dla dziedzictwa kultury regionalnej, wzmacnianie tożsamości kultu-
rowej mieszkańców oraz budowanie podstaw społeczeństwa obywatelskiego 
w skali regionu. Doktor Kaczmarczyk zauważył, iż tożsamość zagłębiowska 
umacnia się głównie dzięki podmiotom trzeciego sektora, które podejmują 
działania w tej materii. Ponadto, zdaniem dr. Kaczmarczyka, szkoły wyższe 
stają się obecnie partnerami organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach 
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mających na celu upowszechnianie tradycji i wartości lokalnych. Tezę tę Refe-
rent poparł przykładami wspólnych praktyk oraz wskazaniem dwustronnych 
korzyści z nich płynących. Jako ostatnia w tej sesji głos zabrała mgr Marian-
na Zięba, która przedstawiła rolę samorządu terytorialnego w absorpcji fun-
duszy strukturalnych. Prelegentka rozpoczęła od wskazania aktów prawnych, 
które mają wpływ na pozyskiwanie funduszy przez władze samorządowe, 
wyznaczają ich rolę w absorpcji środków. Następnie mgr Zięba przedstawiła 
proces pozyskiwania funduszy unijnych przez jednostki samorządu teryto-
rialnego w okresie programowania 2007—2013.

Moderatorem trzeciej sesji plenarnej: Społeczno -ekonomiczne aspekty 
integracji europejskiej cz. II, był dr hab. Marian Mitręga. Doktor Łukasz 
Wawrowski przedstawił problem niedoreprezentowania kobiet i parytetu 
w polskiej polityce. Referent rozpoczął rozważania od wskazania, czym są 
kwota oraz parytet. Następnie przedstawił różne warianty systemu kwoto-
wego oraz ich skuteczność. Zasadniczą część wystąpienia dr. Wawrowskiego 
stanowiła analiza propozycji parytetu wystosowana przez Kongres Kobiet, 
który odbył się w czerwcu 2009 roku. Koncepcję wielosektorowej, plurali-
stycznej polityki społecznej przedstawił dr Mirosław Grewiński. Zdaniem 
dr. Grewińskiego, może ona stać się alternatywnym rozwiązaniem wobec 
tradycyjnego państwa opiekuńczego, którego charakterystyczną cechą jest 
silna dominacja sektora publicznego. Podsumowując, Autor doszedł do wnio-
sku, iż wielosektorowość może stanowić zasadniczy element kreowania oraz 
wdrażania nowej polityki społecznej w Polsce, na co wskazuje fakt coraz 
większego pluralizmu instytucjonalnego w dostarczaniu usług społecznych. 
Trzecią sesję plenarną i zarazem pierwszy dzień konferencji zakończył refe-
rat dr. Rafała Mustera na temat wykluczenia cyfrowego osób bezrobotnych 
w świetle badań empirycznych w mieście Ruda Śląska. W swoim wystąpie-
niu dr Muster przedstawił wyniki przeprowadzonych badań.

Drugiego dnia konferencji miała miejsce czwarta sesja plenarna: Przy-
szłość procesu integracji europejskiej, której przewodniczył dr hab. Marian 
Mitręga. Sesję tę zainaugurowało wystąpienie dr. Piotra Żurka, w którym 
Autor zajął się stosunkami państwa chorwackiego ze strukturami euroatlan-
tyckimi z jednej strony i Ruchem Państw Niezaangażowanych — z drugiej. 
Prelegent zwrócił szczególną uwagę na okres prezydentury Stjepana Mesića 
i prowadzoną wówczas politykę zagraniczną. Określił ją mianem wielo-
wariantowej, gdyż stanowiła ona próbę umieszczenia Chorwacji pomiędzy 
strukturami zachodnimi a Ruchem Państw Niezaangażowanych (zarówno 
krajami Trzeciego Świata, z którymi nawiązywano kontakty, jak i z obsza-
rem zachodnich Bałkanów). Z kolei mgr Marcela Gruszczyk podjęła tema-
tykę Białorusi w okresie piętnastoletnich rządów prezydenta Aleksandra 
Łukaszenki. W pierwszej części wygłoszonego referatu Prelegentka omó-
wiła stosunki białorusko -rosyjskie. Z kolei w drugiej części swojego wystą-
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pienia mgr Gruszczyk przedstawiła relacje Białorusi z Unią Europejską. Jej 
zdaniem przełom w stosunkach białorusko -unijnych nastąpił w 2004 roku, 
kiedy to Unia stała się bezpośrednim sąsiadem Białorusi, a nowo przyjęte 
państwa lobbowały za większym zaangażowaniem Unii w kwestię białoru-
ską. Magister Gruszczyk zauważyła również, iż formalne zbliżenie Białorusi 
do UE było tylko i wyłącznie efektem pogorszenia się jej relacji z Rosją. 
Analizy polityki zagranicznej Słowenii dokonał kolejny referent mgr Bartosz 
Olejnik. Magister Olejnik przedstawił kształtowanie się tej polityki w latach 
dziewięćdziesiątych oraz w pierwszej dekadzie XXI wieku, wskazując na to, 
iż w dużej mierze decydowała o niej strategia dystansowania się od swojej 
„bałkańskości”, którą podejmowały władze Republiki Słowenii. Niepodległa 
Słowenia obrała prozachodni kurs w polityce zagranicznej, który przypie-
czętowało wstąpienie do NATO i Unii Europejskiej w 2004 roku. Z kolei 
mgr Katarzyna Becker -Martić przedstawiła problematykę relacji Chorwacji 
z integrującą się Europą. Magister Becker -Martić rozpoczęła od omówie-
nia kształtowania się wzajemnych stosunków w latach dziewięćdziesiątych. 
Wskazała, iż rządy prezydenta Franjo Tudźmana oraz Chorwackiej Wspól-
noty Demokratycznej były negatywnie oceniane przez struktury zachodnie, 
co znacznie utrudniło procesy integracyjne. Jednakże, zdaniem Prelegentki, 
pierwsze lata XXI wieku wyznaczyły nowe impulsy, które wkrótce powinny 
zaowocować akcesją Chorwacji do Unii Europejskiej (nawet pomimo prob-
lemu aresztowania generała Ante Gotowiny oraz chorwacko -słoweńskiego 
sporu granicznego). Ostatni referat konferencji naukowej wygłosiła mgr 
Natalia Galica -Orzechowska. W swoim wystąpieniu podjęła problematykę 
integracji migrantów wewnętrznych Unii Europejskiej. Prelegentka przed-
stawiła najważniejsze regulacje wspólnotowe dotyczące tej materii, a także 
zaprezentowała proces integracji polskich migrantów na obszarach wiejskich 
Republiki Irlandii.

Konferencję podsumował kierownik Zakładu Polityki Społecznej Insty-
tutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego dr hab. 
Marian Mitręga, składając podziękowania wszystkim referentom oraz eks-
pertom panelu dyskusyjnego. Teksty wygłoszonych referatów zostaną opubli-
kowane w materiałach pokonferencyjnych.
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