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Od Redakcji 

Oddajemy w Państwa ręce czternasty tom wydawnictwa ciągłego „Studia 
Politicae Universitatis Silesiensis”. Zgromadzone w nim artykuły są efektem 
badań prowadzonych przez pracowników oraz doktorantów Instytutu Nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego, a także przedstawi-
cieli innych ośrodków naukowych w Polsce i za granicą. Jeden z artykułów 
jest napisany w języku angielskim, pozostałe w języku polskim.

Ze względu na problematykę poszczególne teksty pomieszczono w czte- 
rech blokach tematycznych. W pierwszym z nich, zatytułowanym „Syste-
my polityczne i gospodarcze”, znalazły się trzy artykuły. Tekst otwierający, 
autorstwa Tomasza Kubina, Economic system of the European Union. 
Between particularism and universalism poświęcony został analizie sys-
temu gospodarczego Unii Europejskiej. Zagadnienie to jest interesujące już 
chociażby względu na fakt, że problematyka ta najczęściej ujmowana bywa 
w kontekście funkcjonowania państw narodowych i rzadko odnosi się do 
organizacji międzynarodowych. Autor zwraca uwagę zarówno na specyficz- 
ne cechy charakterystyczne dla poszczególnych państw członkowskich Unii 
Europejskiej, jak i na uniwersalne tendencje będące konsekwencją procesów 
integracji. Nie ogranicza się przy tym do analizy aspektów teoretycznych, 
ale odwołuje się także do praktycznej sfery funkcjonowania systemu gospo-
darczego UE.

Kolejny tekst, zatytułowany Dysfunkcjonalność szwajcarskiego systemu 
demokracji bezpośredniej na przykładzie procesu integracji mniejszości 
muzułmańskiej, którego autorem jest Mirosław Matyja, poświęcony został 
interesującemu zagadnieniu, łączącemu dwa ważne wątki we współczesnej 
politologii, a mianowicie funkcjonowaniu instytucji demokracji bezpośredniej 
i roli mniejszości muzułmańskiej w demokratycznym systemie politycznym. 
Autor polemizuje z tezą pojawiającą się w literaturze dotyczącej szwajcar-
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skiego systemu politycznego, jakoby mechanizmy demokracji bezpośredniej 
nie wpływały negatywnie na integrację religijną mniejszości muzułmańskiej. 
Jego zdaniem uniemożliwienie wyznawcom islamu korzystania z pełni praw 
potwierdza występowanie zjawiska dysfunkcjonalności w szwajcarskim sys-
temie demokracji bezpośredniej.

Dział „Systemy polityczne i gospodarcze” zamyka artykuł Agnieszki 
Kandzi, noszący tytuł Republika australijska — zarys problem. Poświęcony 
jest on zagadnieniu, które, mimo długoletniej obecności w debacie pub-
licznej w Australii, jest niezmiennie aktualne. Ruch republikański w tym 
państwie wciąż działa aktywnie na rzecz odrzucenia monarchy brytyj- 
skiego jako głowy państwa. Czy jest szansa na utworzenie republiki australij- 
skiej? Poszukując odpowiedzi na to pytanie, warto sięgnąć do tekstu młodej 
badaczki.

Drugi z wyodrębnionych w niniejszym tomie działów, „Polityka 
społeczna”, obejmuje cztery artykuły. Pierwszy z nich, którego autorką jest 
Bożena Zasępa, zatytułowany został Prognozy demograficzne dla Polski do 
roku 2050 — analiza wybranych aspektów procesu starzenia się populacji. 
Jego tytuł w pełni odzwierciedla kwestie, jakie się w nim znalazły. Proce-
sy starzenia się społeczeństwa stają się jednym z najważniejszych wyzwań, 
przed którym stają rządzący w poszczególnych państwach. W najbliższych 
latach problem ten zacznie się nasilać również w Polsce. Już dzisiaj należy 
podejmować działania zmierzające do minimalizacji skutków tych nie- 
korzystnych tendencji. Konsekwencje zaniechań będą miały negatywny 
wpływ na sferę zarówno polityki, jak i gospodarki oraz bezpieczeństwa 
społecznego.

Kolejny artykuł w tym dziale, autorstwa Pawła Grzywny, nosi tytuł Bez-
pieczeństwo zdrowotne — wprowadzenie do problematyki. Autor koncentruje 
się na problemie obecnym w polskim dyskursie politycznym od początku 
lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Jednocześnie podkreśla on, że 
bezpieczeństwo zdrowotne, stając się odrębną kategorią teoretyczną, wymaga 
nieustannych zabiegów doprecyzowujących.

Natalia Stępień w artykule Wyrównywanie szans edukacyjnych 
w warunkach polskiej szkoły po 1989 roku. O potrzebie polityki wyrówny-
wania szans edukacyjnych skupia się na działaniach służących temu celowi, 
podejmowanych przez władze oświatowe po 1989 roku. Zwracając szczególną 
uwagę na skutki reformy edukacyjnej z 1999 roku, podkreśla ona, że wobec 
braku skuteczności wdrażanych mechanizmów wyrównawczych należałoby 
rozważyć implementację kompleksowego programu polityki wyrównywania 
szans edukacyjnych.

W dziale „Stosunki międzynarodowe” znalazł się artykuł Tomasza 
Okraski Polityka wewnętrzna ChRL jako czynnik w relacjach chińsko
 indyjskich. Autor zwraca uwagę na zmiany w polityce chińskiej po objęciu 
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władzy przez Xi Jinpinga w 2012 roku. Zarówno zamierzone, jak i nieo- 
czekiwane efekty jego działań mogą mieć wpływ na relacje chińsko -indyjskie. 
Uchwycenie wpływu sytuacji na krajowej scenie politycznej w Państwie 
Środka na jego relacje z Indiami jest niezmiernie interesujące i tym istot-
niejsze, że w sensie politycznym i ekonomicznym Chiny są bardzo ważnym 
partnerem dla Indii.

Ostatni artykuł w niniejszym tomie, zatytułowany Dziennikarstwo wobec 
nowych mediów. Szanse i zagrożenia, autorstwa Tomasza Głogowskiego, 
stanowi zawartość działu „Komunikowanie społeczne”. Punktem wyjścia 
analizy przeprowadzonej przez autora jest sytuacja mediów tradycyjnych, 
które w obliczu dynamicznego rozwoju nowych kanałów komunikowania 
muszą sprostać stojącym przed nimi wyzwaniom. Kwestia ta jest z kolei 
ściśle powiązana z pytaniem o kondycję współczesnego dziennikarstwa. 
Czy pojawienie się nowych mediów stanowi szansę dla dziennikarzy, czy 
zagrożenie? A może jedno i drugie…

Tradycyjnie zwieńczeniem tomu jest dział „Recenzje i omówienia”, 
w którym tym razem znalazła się przygotowana przez Łukasza Goniaka 
recenzja książki Krzysztofa Obremskiego Wizerunki medialne polityków: 
Lech Kaczyński, Donald Tusk, Bronisław Komorowski.

Mamy nadzieję, że wszystkie teksty zamieszczone w prezentowanym 
tomie „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” zwrócą Państwa uwagę 
i zachęcą do uczestnictwa w szerokiej debacie politologicznej.

Redaktorzy tomu
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