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Tematem przewodnim 15. numeru „Kultury i Polityki” jest rola Pol-
ski w Unii Europejskiej w perspektywie dziesięciu lat obecności w tej 
organizacji. 10. rocznica przystąpienia do Unii stała się pretekstem do 
próby podsumowania i ocenienia tej dekady, nie tylko z punktu widzenia 
polskiej roli, ale także ewolucji samej Unii Europejskiej, organizacji 
regionalnej poszukującej swojej tożsamości politycznej w zmieniającym 
się systemie globalnej ekonomii i bezpieczeństwa. W kontekście pol-
skiego członkostwa w Unii, warto poczynić dwie uwagi wstępne. Po 
pierwsze, wspomnianą dekadę należy traktować symbolicznie, bardziej 
w kategoriach zaproszenia do naukowej debaty niż do rozpatrywania 
tych dziesięciu lat jako pewnej zamkniętej całości. Po drugie, próby 
oceny polskiego członkostwa i roli w Unii Europejskiej – podejmowa-
ne także w niniejszym numerze – wydają się niezbędnym elementem 
uporządkowanej refleksji na temat przyszłości Unii i polskiej polityki 
zagranicznej zarówno w dyskursie naukowym, jak i publicznym.

Oddajemy do rąk Czytelnika numer poświęcony roli Polski w Unii 
Europejskiej, dbając też o odpowiednie zróżnicowanie tematyczne 
publikowanych tekstów. Jakub Stankiewicz w tekście zatytułowanym 

Znaczenie i rola Polski w przeciwdziałaniu kryzysowi strefy euro. Bilans polskiej 
strategii przybliża strategię rządu RP podczas ostatniego kryzysu eko-
nomicznego w Europie, poddając ją jednocześnie interesującej oce-
nie. W kolejnym artykule pt. The advantages and drawbacks of Polish mi-
gration post EU accession. Diversity, social trust and the learning curve, trójka 
Autorów: Anna Odrowąż-Coates, Michał Kwiatkowski oraz Mariusz 
Korczyński podejmuje istotny temat bilansu migracji Polaków po wej-
ściu Polski do Unii Europejskiej, koncentrując się na kwestiach zwią-
zanych z tożsamością, poczuciem „polskości” oraz ewentualnym jego 
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utraceniem. Maria Nowina – Konopka przedstawia stan polskiego 
społeczeństwa informacyjnego w dziesiątą rocznicę akcesji Polski do 
Unii Europejskiej, kwestię która ma strategiczne znaczenia dla przy-
szłego rozwoju społeczeństwa i jego potencjału ekonomicznego oraz 
innowacyjnego. Z kolei Patrycja Cygan podejmuje temat związany 
z funkcjonowaniem administracji publicznej w Polsce z perspektywy 
członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Po wejściu do Unii, przed 
polskimi instytucjami stanęło wyzwanie dostosowania administracji 
publicznej do potrzeb i wymogów nowych warunków prawno-biuro-
kratycznych. Paulina Depczyńska przedstawia model kształcenia po-
litycznego w Niemczech, wskazując jednocześnie, które jego elementy 
sprawdziłyby się w polskiej rzeczywistości, w celu poprawy edukacji 
obywatelskiej. Część pierwszą tomu zamyka artykuł autorstwa Toma-
sza Młynarskiego poświęcony europejskiemu systemowi handlu 
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Autor stawia tezę, iż 
powiązanie kwestii ochrony środowiska z bezpieczeństwem energe-
tycznym Unii Europejskiej wynika nie tylko z troski o ekologię, ale 
również wiąże się z interesami gospodarczymi poszczególnych 
państw członkowskich. 

Numer zamyka dział Varia, w którym znalazły się ciekawe artyku-
ły z różnych dyscyplin naukowych m.in. literaturoznawstwa, lingwist-
ki i stosunków międzynarodowych: Michał Futyra, Między przeszłością, 
a teraźniejszością. Historia powstania Stowarzyszenia Narodów Azji Południo-
wo – Wschodniej (ASEAN) i bieżące wyzwania; Aleksandra Zygmunt, Lite-
rature or journalism? The Emperor: A controversial reportage by Ryszard Ka-
puściński being an image of the authority created by the author and an evidence 
of his writing mastery; Jerzy Świątek, A universal persuasive perspective; 
Grażyna Urbanik – Papp, Neuroekonomia jako interdyscyplinarne podejście 
do badania decyzji ekonomicznych oraz Marek Pawlicki, Perspectives on Past 
and Present Realities: Nadine Gordimer’s Voice on Social and Political Pro-
blems in South Africa. Życzymy udanej lektury! 
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