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 ♦ Dr Tomasz Bichta (Zakład Systemów Politycznych) uzyskał grant indywidualny 
Prorektora UMCS ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą na realizację projektu 
badawczego Wyzwania i problemy współczesnej Afryki

 ♦ Dr Michał Łuszczuk (Zakład Stosunków Międzynarodowych) uzyskał grant indywidu-
alny Prorektora UMCS ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą na realizację projektu 
Rola Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej w zakresie ochrony praw obywateli Unii

 ♦ Dr Katarzyna Stachurska-Szczesiak (Zakład Stosunków Międzynarodowych) uzy-
skała grant indywidualny Prorektora ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą na 
realizację projektu Wymiar południowy Europejskiej Polityki Sąsiedztwa UE

 ♦ Dr hab. Waldemar Paruch (Zakład Myśli Politycznej) uzyskał grant promotorski 
na realizację projektu Partie polityczne w Polsce wobec polityki zagranicznej Federacji 
Rosyjskiej (2001—2007) (realizacja mgr Marcin Rydel)

 ♦ Dr hab. Andrzej Czarnocki, prof. nadzw. (Zakład Stosunków Międzynarodowych) 
uzyskał grant promotorski na realizację projektu Determinanty stabilności Naddniestrzańskiej 
Republiki Mołdawskiej (realizacja mgr Marcin Kosienkowski)

 ♦ Dr hab. Stanisław Michałowski, prof. nadzw. (Zakład Samorządów i Polityki Lokalnej) 
uzyskał grant promotorski na realizację projektu Samorząd terytorialny w Wielkiej Brytanii 
w latach 1979–2007. Od nowego zarządzania publicznego do lokalnego współzarządzania  
(realizacja mgr Katarzyna Radzik)

 ♦ Dr hab. Marek Pietraś, prof. nadzw. (Zakład Stosunków Międzynarodowych) 
uzyskał granty promotorskie na realizację projektów: Żywność genetycznie zmodyfikowana 
jako czynnik stosunków międzynarodowych (realizacja mgr Monika Wicha) oraz Europejska 
Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej wobec państw Europy Wschodniej (realizacja mgr 
Igor Lyubaszenko)

Opublikowane książki

Monografie:

Waldemar Bulira, Nowoczesność a polityka w ujęciu Agnes 
Heller, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 
2009, s. 366

Punktem wyjścia analizy twórczości Heller jest konstatacja 
niejednoznaczności świata nowoczesnego, która warunkuje 
jego wewnętrzne zróżnicowanie. Autorka dostrzega wyjątko-
wy charakter sfery polityki – centralnej dziedziny egzystencji 
społeczeństw nowoczesnych. Z jednej strony jawi się ona jako 
„siła” niezależna, która determinuje całość egzystencji nowo-
czesnego człowieka, z drugiej natomiast – sama okazuje się 
podatna na wpływy innych tendencji pluralistycznej rzeczy-
wistości. Określenie relacji między polityką a nowoczesnością 

(ponowoczesnością) w ramach konstruowanej przez Heller wielowątkowej i obszernej teorii 
nowoczesności stanowi główny problem niniejszego opracowania. Jest to zarazem swego 
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rodzaju pretekst, aby dokładniej przyjrzeć się bogatej i inspirującej myśli węgierskiej autorki, 
która nie została jeszcze odkryta w zadowalającym stopniu.

Iwona Hofman, Polska, Niemcy, Europa. Program zachodni 
paryskiej „Kultury”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, ss. 405

Analiza publicystyki paryskiej „Kultury” w segmencie 
dotyczącym stosunków polsko-niemieckich stanowi dopełnienie 
badań nad koncepcjami politycznymi pisma. Jerzy Giedroyc 
miał głębokie przekonanie o wadze tego problemu w kon-
tekście procesów jednoczenia Europy oraz prognozowanych 
ruchów niepodległościowych w ZSRR. Z tych powodów już 
w 1951 roku poszukiwał korespondenta„Kultury” w Berlinie 
a autorom miesięcznika m.in. Juliuszowi Mieroszewskiemu, 
Bohdanowi Osadczukowi, Jerzemu Stępowskiemu, zalecał 
sondowanie szans na normalizację stosunków politycznych oraz 
pojednanie Polaków i Niemców. Książka prezentuje w układzie 

chronologicznym nurty myślenia o przyszłości Polski i Niemiec, obecne na łamach „Kultury” 
w publicystyce politycznej, kronikach, recenzjach, wspomnieniach. Interpretację tych tekstów 
wzbogacają wnioski z korespondencji Jerzego Giedroycia (częściowo niepublikowanej) oraz 
równoległa analiza porównawcza dokumentów Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa.

Jan P. Hudzik, Trzy studia o metafizyce, pamięci i demo-
kracji, Fundacja Aletheia, Warszawa 2009, s. 284

Nasz udział w konstruowaniu rzeczywistości przebiega 
via rezerwuary zbiorowych wyobrażeń na temat moralności, 
polityki czy historii. To one decydują w niemałym stopniu 
o biegu wydarzeń wokół nas i kontrolują nasze możliwości 
wpływania na nie. Książka ta traktuje o filozoficznych zało-
żeniach i implikacjach takiego stanu rzeczy. Ale także i o tym, 
jak rozpoznać miejsca i następstwa konfrontacji imaginarium 
metafizycznego z imaginarium filozofii nowoczesnej. Powstałe 
w punkcie ich przecięcia ogniska zapalne pojawiają się całkiem 
niepostrzeżenie nawet w wypadku tak zdaje się niewinnych 
pojęć, jak czas i pamięć, nie mówiąc już o wolności, demo-
kracji czy moralności. Zderzenie dwóch typów racjonalności 

przybiera niekiedy dramatyczny charakter w skali całych społeczeństw.
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Katarzyna Krzywicka, Ameryka Łacińska u progu XXI wieku. 
Studia i szkice, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 276

Książka jest rezultatem kilkuletnich badań i została przy-
gotowana z myślą o wszystkich zainteresowanych regionem 
Ameryki Łacińskiej oraz przemianami dokonującymi się na 
tym kontynencie. Praca zawiera dwanaście studiów, które 
powstały w różnym czasie i zostały w części opublikowane 
w periodykach naukowych oraz pracach zbiorowych. Podsta-
wowym odniesieniem wszystkich zamieszczonych tekstów 
są wybrane aspekty rozwoju regionu Ameryki Łacińskiej na 
przełomie XX i XXI wieku. Proces ten wyraża się w koniecz-
ności dokonywania zmian natury politycznej, gospodarczej 

i społecznej, podyktowanych specyfiką nowych uwarunkowań i wyzwań o charakterze 
państwowym, regionalnym i globalnym. 

Włodzimierz Mich, Publicystyka polityczna „Naszej Przyszło-
ści” (1930–1939), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009 , s. 533

Monografia wpisuje się w szereg prac odsłaniających treść 
i znaczenie – niekiedy bardzo oryginalnych – dokonań polskich 
myślicieli politycznych doby międzywojnia, wyróżnia się na 
tle rozpraw ogólniejszych, komparatystycznych zwłaszcza, 
dotykając jednego z zagadnień prezentowanych przez Autora 
lub ukazujących rozbieżności poszukiwań prowadzonych przez 
polskich zachowawców tego okresu wyróżnia ją wnikliwość 
prezentacji niemal wszystkich wątków pojawiających się w teks-
tach publikowanych na łamach „Naszej Przyszłości”. Wnikliwa 
i rzetelnie przeprowadzona analiza postulatów i argumentów 
rozwijanych przez grupę polskich „realistów politycznych”, 

zachowawców i „państwowców” dostarcza treści do przemyśleń, które mogą być także dzisiaj 
udziałem licznych czytelników monografii. Warto polecać ją nie tylko historykom polityki 
i myśli politycznej, ale także historykom, socjologom i filozofom i to zarówno nauczycielom 
akademickim i studentom, jak i osobom spoza środowiska akademickiego.



304 KRONIKA NAUKOWA WYDZIAŁU POLITOLOGII

Antoni Mieczkowski, Ksiądz Jan Mazur. Lubelski Brat Albert, 
Wyd. Polihymnia, Lublin 2009, s. 165

Biografia księdza prałata Jana Mazura, założyciela Bractwa 
Miłosierdzia, jest próbą zebrania wszystkich dostępnych doku-
mentów świadczących o życiu i działalności kapłana. Zamiast 
zakończenia publikacja zawiera fragmenty wspomnień osób 
związanych z księdzem prałatem. W aneksach zamieszczono 
kserokopie 25 dokumentów oraz trzy pełne teksty wspomnień.

Opracowania zbiorowe:

Anachroniczna kasta czy nowocześni obywatele? Problematyka 
ziemiańska na łamach prasy w Polsce od końca XIX stulecia 
do 1939 roku, red. Ewa Maj, Włodzimierz Mich, Wyd. UMCS, 
Lublin 2009, s. 224

Prezentowany tom ma charakter prasoznawczy, rekonstru-
ujący medialny wizerunek polskiego ziemiaństwa. Redaktorzy 
tomu podjęli próbę przedstawienia obrazu tej warstwy na łamach 
najważniejszych tytułów prasowych, możliwie reprezenta-
tywnych dla społecznie i politycznie zróżnicowanego odbioru 
interesującej nas warstwy. Zamiar ten udało się w zasadzie 
zrealizować, mamy bowiem do czynienia z analizą tytułów 
prasy narodowej, konserwatywnej, ludowej, socjalistycznej, 

a także żydowskiej i białoruskiej. Główną uwagę skoncentrowano na analizie najważniejszych 
tekstów programowych i teoretycznych, dotyczących szeroko rozumianego udziału ziemian 
w życiu społecznym, politycznym i ekonomicznym. Analizie poddane zostały różnorodne 
formy prasowe, od artykułów wstępnych, programowych, poprzez komentarze, sprawozda-
nia, felietony, listy do redakcji, recenzje etc. Podstawę dokumentacyjną uzupełniają źródła 
archiwalne oraz literatura przedmiotu.
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Idee. Państwo. Ludowcy. Księga jubileuszowa z okazji 70. 
rocznicy urodzin Profesora Jana Jachymka, (red.) Ewa Maj, 
Stanisław Michałowski, Alicja Wójcik, Wydawnictwo UMCS, 
Lublin 2009, s. 673

Podjęty przez najbliższych współpracowników i przyjaciół 
Profesora Jana Jachymka trud związany z redakcją pracy wywo-
łuje zrozumiałe zainteresowanie, i to nie tylko z poznawczego 
punktu widzenia, lecz również ze względu na potrzeby szeroko 
rozumianej praktyki i chociażby w toku realizacji zajęć dydak-
tycznych. Geneza poruszanych i omawianych w opracowaniu 
problemów stanowi bowiem immanentny składnik przeobrażeń 
społeczno-politycznych w naszym kraju.

Regiony w stosunkach międzynarodowych, (red.) Ireneusz 
Topolski, Hanna Dumała, Andrzej Dumała, Wydawnictwo 
UMCS, Lublin 2009, s. 275

Regionalizacja jest jedną z najbardziej charakterystycznych 
tendencji rozwojowych współczesnych stosunków międzyna-
rodowych. Podział świata na regiony stanowi nie tylko zagad-
nienie czysto teoretyczne , stosowane w nauce o stosunkach 
międzynarodowych, ale także występuje w praktyce życia 
międzynarodowego. Przejawia się to w działalności zarówno 
państw, jak i organizacji międzynarodowych, na czele z Organi-
zacją Narodów Zjednoczonych. Celem niniejszej publikacji jest 
przedstawienie procesów zachodzących w regionach między-

narodowych i pokazanie cech unikalnych poszczególnych regionów. Na potrzeby monografii 
wyodrębniono dziewięć regionów: Europę Zachodnią, Region Morza Bałtyckiego, Europę 
Południowo- Wschodnią, Wspólnotę Niepodległych Państw, Bliski Wschód, Azję i Pacy-
fik, Amerykę Północną, Amerykę Łacińską i Karaiby oraz Afrykę. Uzupełnienie stanowi 
subregion Azji Centralnej jako obszar (przedmiot) gry mocarstw. Struktura poszczególnych 
artykułów obejmuje następujące elementy analizy: granice regionu i więzi wewnątrzregional-
ne, instytucjonalizacja współpracy oraz działania integracyjne i dezintegracyjne w regionie, 
mocarstwa regionalne, znaczenie siły militarnej, sporów i konfliktów zbrojnych, specyfika 
oraz rola regionu w stosunkach międzynarodowych.

Współpraca międzynarodowa

Wizyta Profesorów z USA na Wydziale Politologii

W dniach 21–30 maja 2009 roku na zaproszenie prof. dr hab. Marii Marczewskiej-Rytko, 
Prodziekana Wydziału Politologii ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą gościli 
prof. dr Kisor Kumara Chakrabarti, Dziekan Religion and Philosophy Departament na Da-


