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Zamiast wstępu

Transformacja systemowa w europejskich krajach 
posocjalistycznych

O  zmianach systemowych w  krajach Europy Środkowo-Wschodniej 
napisano już w naszym kraju wiele artykułów naukowych. Każda rocznica 
związana z tym procesem jest bowiem doskonałą okazją do zbilansowa-
nia przekształceń demokratycznych i  oszacowania naszych perspektyw. 
Należy cieszyć się z  faktu tak dużego zainteresowania tą problematyką. 
Z drugiej jednak strony niepokoją braki terminologiczne, a właściwie ich 
bogactwo. Definicji transformacji jest wszak prawie tyle, ilu jest znanych 
tranzytologów. Mało też ukazało się  dotychczas publikacji naukowych 
dotyczących tendencji odwrotnych lub ograniczających demokratyzację, 
które bezsprzecznie mają miejsce w krajach posocjalistycznych. Odwra-
camy od nich wzrok, łudząc się, że zmiany konstytucyjne, instytucjonalne 
i wolny rynek rozwiążą wszelkie nasze problemy. Uproszczenia powodują, 
że wciąż też trwa spór o początek transformacji i jej zakończenie.

W  polskiej literaturze przedmiotowej zazwyczaj pisze się o  transfor-
macji systemowej lub demokratycznej, kompleksowych zmianach syste-
mowych i procesie demokratyzacji, czasem nawet o tranzycji w odróżnie-
niu od konsolidacji demokratyzacji. Pod tymi pojęciami kryją się jednak 
najczęściej przeobrażenia prowadzące w naszym obszarze badawczym od 
systemu socjalistycznego do systemu społeczeństwa obywatelskiego.

Samuel Hantington w koncepcji fal demokratyzacji przywołuje grupę 
„przemian z  niedemokratycznych do demokratycznych systemów poli-
tycznych, które wystąpiły w określonym czasie i były zdecydowanie licz-



8 Zamiast wstępu

niejsze od następujących w tym samym czasie przemian w przeciwnym 
kierunku”.

Grzegorz W. Kołodko i  Jacek Tomkiewicz, opisując z  kolei Wielką 
Transformację przyjmują, że to „proces posocjalistycznych przeobrażeń, 
prowadzący od systemu mniej czy bardziej zreformowanego centralnego 
planowania, opartego na dominacji własności państwowej i biurokratycz-
nej kontroli, do systemu wolnego rynku, opartego na dominacji własności 
prywatnej i deregulacji”.

W literaturze przedmiotu powinno utrwalić się jednak wyraźne rozróż-
nienie między tranzycją a transformacją. Byłoby dobrze terminem tran-
zycja określać w naukach społecznych wyłącznie odchodzenie, w naszym 
przypadku od systemu niedemokratycznego do wstępnego porozumienia 
demokratycznego, a termin transformacja zarezerwować dla rozwoju de-
mokratyzacji w  kierunku skonsolidowanego reżymu demokratycznego. 
Nie byłoby wówczas sporu, gdzie został zapoczątkowany proces transfor-
macji w krajach posocjalistycznych.

Według Andrzeja Antoszewskiego tranzycja to „okres przejściowy, któ-
ry dzieli dwa wyodrębnione momenty: początek rozmontowywania okre-
ślonego systemu politycznego oraz osiągnięcia stanu konsolidacji nowego 
reżymu”, bowiem transformacja systemowa nie rozpoczęłaby się, gdyby 
nie wcześniejsze próby reform i  zmian instytucjonalnych. Nawet jeżeli 
tranzycja inspirowana jest z zewnątrz, przez grupy interesów, to i tak start 
transformacji następuje dopiero w momencie, gdy przedstawiciele władzy 
reżymowej nie widzą już szans na zmiany i reformy, a opozycja jest na tyle 
silna i zorganizowana, że może podjąć konstruktywny dialog o zmianie 
systemu politycznego.

Wśród pionierskich przekształceń systemowych w Bloku Wschodnim 
wymienia się chińską politykę reform Deng Xiaopinga z 1979 roku. Zmie-
nił on podejście do gospodarki na pragmatyczne. Pozwolił Chińczykom 
bogacić się. Jednak systemu politycznego nawet nie próbował zmienić.

Kolejnym przykładem jest „przebudowa” gospodarki i  częściowe jej 
urynkowienie oraz zwiększenie swobód obywatelskich w Związku Socja-
listycznych Republik Radzieckich w  latach 1985–1991. Powszechnie te 
zmiany nazywano „pieriestrojką”. Co prawda stanowiły one symbol nowe-
go kursu politycznego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, ale 
wówczas przywódcom radzieckim nie przyszło nawet do głowy, że system 
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socjalistyczny upadnie, wręcz przeciwnie, zapewniali o  jego trwałości. 
Dlatego usiłowali go jedynie reformować.

Również Wietnamczycy rozpoczęli w 1986 roku nową politykę o na-
zwie „Doi Moi”, czyli „odnowy”. Miała ona wprowadzić Socjalistyczną 
Republikę Wietnamu na ścieżkę nowoczesnej, ale wciąż socjalistycznej 
gospodarki. „Doi Moi” odzwierciedlała kompromis między antyimperia-
listycznym (konserwatywnym) i integracyjnym (reformatorskim) podej-
ściem do gospodarki państwowej i systemu politycznego. Wprowadzono 
do gospodarki m.in. własność prywatną, zrezygnowano z  kontroli cen, 
zniesiono limity produkcyjne i  uznano wolną grę popytu i  podaży, ze-
zwolono na decentralizację małych podmiotów gospodarczych, zmienio-
no system podatkowy, zrezygnowano z wymiany barterowej, zastępując 
ją ceną gotówkową oraz uznano rolę związków zawodowych, zwiększając 
ich uprawnienia. Porzucono zamiar budowania w pełni komunistycznego 
społeczeństwa. Uznano za dopuszczalną wewnętrzną krytykę i dyskusję 
partyjną.

W Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do politycznych zmian systemo-
wych usiłował nakłonić władze komunistyczne Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy „Solidarność”. 17 sierpnia 1980 roku wystąpił on 
z 21 postulatami, które nie dotyczyły wyłącznie kwestii ekonomicznych, 
lecz również politycznych. Robotnicy chcieli samodzielnie organizować 
się w wolne związki zawodowe. Żądali przestrzegania zawartego w kon-
stytucji prawa do wolności słowa oraz dostępu do mediów. Domagali się 
przeprowadzenia zmian w  gospodarce i  „socjalizmu z  ludzką twarzą”. 
31  sierpnia 1980 roku postulaty związku zostały zaakceptowane przez 
stronę  rządową. W  niespełna dwa miesiące później, 10 listopada 1980 
roku, NSZZ „Solidarność” został zarejestrowany przez Sąd Wojewódz-
ki w Warszawie. Reformowanie państwa przerwał jednak stan wojenny, 
wprowadzony o północy 13 grudnia 1981 roku.

Po raz kolejny systemowe zmiany wymusiła „Solidarność” po fali straj-
ków w 1988 roku. 6 lutego 1989 roku w siedzibie Rady Ministrów w War-
szawie rozpoczęły się negocjacje o zmianach systemowych między przed-
stawicielami władz PRL a opozycją solidarnościową, nazywane „Okrągłym 
Stołem”. Te rozmowy zakończyły się 5 kwietnia 1989 roku i są uznawane 
przez tranzytologów za najważniejsze wydarzenie rozpoczynające zmiany 
ustrojowe w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i całym Bloku Wschod-
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nim. Zaraz po nich zostały ogłoszone na dzień 4 i 18 czerwca pierwsze 
częściowo wolne wybory w historii Polski po II wojnie światowej. Polska 
Zjednoczona Partia Robotnicza poniosła w nich druzgocącą klęskę. Do 
460-osobowego Sejmu wprowadziła tylko 173 posłów, a do 100-osobo-
wego Senatu ani jednego senatora. Polska stała się pierwszym państwem 
Bloku Wschodniego, w którym przedstawiciele opozycji demokratycznej 
uzyskali realny wpływ na sprawowanie władzy. Wybory czerwcowe zde-
cydowanie przyspieszyły transformację ustrojową. Równolegle reformo-
wana była polska gospodarka. Pod koniec 1988 roku uchwalona została 
ustawa o działalności gospodarczej, wprowadzająca rewolucyjną wówczas 
zasadę wolności gospodarczej i  równości podmiotów gospodarczych. 
Dzięki tej ustawie nastąpił znaczny wzrost udziału sektora prywatnego 
w  gospodarce. W  ślad za tą ustawą poszła liberalizacja polityki gospo-
darczej, za istotę gospodarowania przyjęto racjonalność i rachunek eko-
nomiczny. W 1990 roku przyjęto pakiet reform gospodarczych znanych 
jako plan Balcerowicza, polegający na wprowadzeniu wolnego rynku, ob-
niżeniu inflacji i  deficytu budżetowego oraz na przyspieszeniu wzrostu 
gospodarczego. Klamrą spinającą zmiany ustrojowe w Polsce była Mała 
Konstytucja z  17 października 1992 roku, która wprowadziła podstawy 
nowego ustroju politycznego i gospodarki rynkowej.

Nie można więc uznać „upadku” Muru Berlińskiego z 9 na 10 listopada 
1989 roku za symbol transformacji systemowej w państwach posocjali-
stycznych. Nawet uznając, że jest to konsekwencja jesiennych masowych 
demonstracji w  okresie Wendezeit, tj. czasu przemian. W  początkowej 
fazie pokojowej rewolucji w Niemieckiej Republice Demokratycznej ge-
neralnie chodziło o wolność podróżowania, a system zmian ustrojowych 
na jej terytorium został wprowadzony wskutek przyłączenia do Republiki 
Federalnej Niemiec.

Trudno nazwać zmiany reformujące system socjalistyczny i usprawnia-
jące go instytucje w celu poprawy poziomu życia obywateli państw Bloku 
Wschodniego jako początek zmian ustrojowych, rozpoczynających trans-
formację systemową. Transformacja jest wszak stanem złożonym kulturo-
wo, mentalnie, a nie wyłącznie procesem politycznym i ekonomicznym, 
jako baza wyjściowa do innych zmian. To przejście musi być komplek-
sowe, od poprzedniego reżymu do demokracji, powrotu do gospodarki 
kapitalistycznej, a w efekcie do powstania społeczeństwa obywatelskiego.
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W państwach posocjalistycznych musi więc przede wszystkim dojść na 
płaszczyźnie politycznej do likwidacji monopolu partii komunistycznej 
i wprowadzenia systemu wielopartyjnego. W gospodarce natomiast włas- 
ność państwowa ma zostać zastąpiona prywatną. W  życiu społecznym 
zanika kontrola organizacji pozarządowych przez instytucje państwowe 
i  zaczyna obowiązywać pluralizm. Natomiast w  innych obszarach, np. 
edukacji, pojawiają się placówki prywatne, wcześniej w systemie kształ-
cenia nieobecne.

Początkową cezurę dla transformacji posocjalistycznej w  Bloku 
Wschodnim należy wyznaczyć na rok 1989. Bezdyskusyjnie Polska jest 
pierwszym krajem, który wkroczył na drogę transformacji systemowej. 
Natomiast reformy rządu Mieczysława Rakowskiego w latach 1988–1989 
uznawane są za inaugurację procesu transformacji gospodarczej.

W momencie rozpoczęcia transformacji systemowej w Europie Środ-
kowo-Wschodniej, blok socjalistyczny tworzyło dziewięć państw: część 
europejska Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Polska 
Rzeczpospolita Ludowa, Niemiecka Republika Demokratyczna, Cze-
chosłowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Jugosławia i Albania. Obecnie, 
po zmianach statusu byłych państw federacyjnych, wymuszonych m.in. 
zmianami systemowymi, na tym samym obszarze powstało dwadzieścia 
jeden państw: Albania, Białoruś, Bułgaria, Bośnia i Hercegowina, Chor-
wacja, Czarnogóra, Czechy, Estonia, Kosowo, Litwa, Łotwa, Macedonia, 
Mołdawia, Polska, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina 
i Węgry. Jedno państwo (NRD) zostało wchłonięte przez sąsiednią Repu-
blikę Federalną Niemiec. Jedenaście zostało członkami Unii Europejskiej, 
a jedno państwo – Albania, w czerwcu 2014 roku otrzymało status pań-
stwa-kandydata do Unii. Pozostałych siedem państw: Bośnia i Hercego-
wina, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia, Mołdawia, Serbia i Ukraina wciąż 
zabiega o  przyjęcie do związku demokratycznych państw europejskich. 
Natomiast dwa państwa, Rosja i Białoruś, realizują obecnie odmienną od 
naszej wizję transformacji demokratycznej.

Każde więc z wymienionych na początku byłych państw socjalistycz-
nych miało, i  wciąż jeszcze niektóre mają, własną drogę do zmian sys-
temowych, ustrojowych i  statusu. Zmieniły już one jednak w  sposób 
bardziej lub mniej pokojowy mapę Europy Środkowo-Wschodniej, roz-
padając się w kilku przypadkach na własne życzenie lub wskutek inter-
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wencji mocarstw zachodnich. Tylko w obszarze gospodarki wszystkie eu-
ropejskie państwa posocjalistyczne zgadzają się co do dwóch kwestii: chcą 
dominacji wolnego rynku i powszechnej własności prywatnej. W każdym 
natomiast są do tej pory podziały w społeczeństwach co do zmian kultu-
rowych i mentalnościowych. Zwłaszcza dotyczy to państw tzw. peryferyj-
nych, jak Albania, Bośnia i Hercegowina czy Kosowo. Problemem kilku 
państw są też spory graniczne, które wyhamowują procesy transformacji. 
Dla Serbii ważniejszy jest na przykład dialog o statusie całego państwa niż 
systemu aktualnie wdrażanego w jej spornych okręgach: Kosowie i Meto-
chii oraz Wojwodinie.

* * *

Celem tej publikacji jest właśnie próba przyjrzenia się kilku wybranym 
przykładom transformacji systemowej w krajach posocjalistycznych.

Książka została podzielona na dwie części. Pierwsza część dotyczy 
„Nowego systemu politycznego w Polsce”, natomiast w części drugiej pre-
zentowane są „Zmiany systemowe w Europie Środkowej i Wschodniej”.

Ogólne pojęcia związane z  funkcjonowaniem demokracji jako formy 
władzy przedstawia Jakub Przewoźnik (Demokracja jako forma sprawo-
wania władzy – zarys problematyki). Różne jest bowiem podejście do po-
jęcia władzy samej w sobie. Różne są też podejścia naukowców do demo-
kracji, jej wariantów, a  także modeli. Zdefiniowanie pojęcia demokracji 
powinno ułatwić analizę celu transformacji.

Przedmiotem rozważań Mariusza Dyducha są najważniejsze aspekty 
reform administracyjnych w  zakresie restauracji samorządu lokalnego 
w Polsce w okresie transformacji od roku 1989 do roku 2014 (Samorząd 
lokalny w  Polsce w  okresie transformacji – wybrane zagadnienia). Za-
stanawia się on nad determinantami kształtującymi współczesny obraz 
polskiego samorządu. Analizuje najważniejsze kompetencje organów sa-
morządowych na każdym z poszczególnych poziomów. Wskazania empi-
ryczne przywołane w opracowaniu dotyczą samorządu powiatu będziń-
skiego oraz województwa śląskiego.

Koalicje stały się głównym elementem demokratycznych mechani-
zmów politycznych w  Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku. 
Marek Tyrała analizuje wyniki fragmentaryzacji ugrupowań dawnej 
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opozycji oraz ewolucji organizacyjnej i programowej ugrupowań z po-
przedniego systemu [Koalicja wyborcza jako platforma gwarantująca 
sukcesy wyborcze (na przykładzie wyborów parlamentarnych w Polsce 
w latach 1991–2011)]. Na scenie politycznej pojawiło się wiele partii, któ-
re były zmuszone do tworzenia sojuszy. Przełom polityczny roku 1989 
definitywnie zmienił styl uprawiania polityki. Powstała nowa klasa poli-
tyczna, utrwalił się system demokracji przedstawicielskiej opartej na za-
sadach praworządności oraz trójpodziale władz. W ramach koalicji po-
litycznych w Polsce dominujący model stanowią koalicje partyjne. Są to 
koalicje, wśród których następuje wybór odpowiedniej konfiguracji par-
tyjnej, zapewniającej realizację postawionych celów w sposób optymalny, 
aby zdobyć lub utrzymać władzę. Charakterystyka koalicji wyborczych 
funkcjonujących w Polsce w latach 1991–2011 jest próbą odpowiedzi na 
pytanie badawcze: co wpływało na sukcesy/porażki partii politycznych 
w trakcie wyborów parlamentarnych?

Magdalena Goryczka przypomina Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Śląskiego na lata 2007–2014 (Program Rozwoju Subregio-
nu Południowego na lata 2007–2013 jako narzędzie prowadzenia polityki 
rozwoju w  województwie śląskim). Poza konkursowym sposobem wy-
boru projektów przewidzianych do realizacji na obszarze województwa 
śląskiego przewidywał on zastosowanie dwóch mechanizmów pozakon-
kursowych. Jednym z nich były Programy Rozwoju Subregionów. Zasto-
sowanie tego mechanizmu miało ułatwić władzom lokalnym kreowanie 
polityki rozwoju na szczeblu subregionalnym, przenosząc część decyzji 
odnośnie do rodzaju realizowanych przedsięwzięć z poziomu regionalne-
go na poziom subregionalny.

W części drugiej zaprezentowane zostały „Zmiany systemowe w Euro-
pie Środkowej i Wschodniej”.

Proces rozwoju partii politycznych w wybranych krajach Europy Środ-
kowej i ich odniesienie do kategorii rodzin partyjnych ukazuje Sebastian 
Kubas (Kształtowanie się kategorii rodzin partyjnych w Czechach, Polsce, 
Słowacji i na Węgrzech w perspektywie 25 lat demokratyzacji). Analiza 
obejmuje ugrupowania, które po 1989 roku uzyskiwały status relewant-
nych partii parlamentarnych. Rozważania zostały podzielone na trzy 
okresy: pierwsze wybory parlamentarne w 1989 roku, drugie wybory par-
lamentarne w  2004 rok i  ostatnia dekada. W  pierwszym okresie partie 
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były bytami, które dopiero kształtowały swoje struktury, a ich przynależ-
ność do rodzin miała często charakter umowny. W drugim okresie widać 
większy poziom instytucjonalizacji partii, zwiększa się też poziom i zakres 
ich afiliacji przy podstawowych rodzinach partyjnych. W ostatniej deka-
dzie możemy zauważyć, że podstawowe rodziny partyjne znajdują już 
swoją pełną reprezentację na krajowych scenach Czech, Polski, Słowacji 
i Węgier, ale różni je poziom społecznego poparcia.

Barbara Porębska-Maciołek analizuje wpływ transformacji wolnoryn-
kowej na samorząd lokalny w Rosji (25 lat procesu transformacji samo-
rządu lokalnego w Federacji Rosyjskiej). Proces ten przyniósł wiele zmian 
w życiu obywatela Federacji Rosyjskiej, w tym jego sytuacji ekonomicznej 
i finansowej. Przejście z gospodarki centralnie planowanej do kapitalizmu 
zaowocowało m.in. dopuszczeniem na rynek kapitału zagranicznego oraz 
prywatyzowaniem przedsiębiorstw, które dotychczas podlegały central-
nemu państwowemu kierownictwu. Skutki transformacji wolnorynkowej 
zaczęły być dostrzegane również na najniższym szczeblu struktury pań-
stwowej – samorządzie lokalnym. Zmiany systemowe wpłynęły zarówno 
konstruktywnie, jak i destrukcyjnie na rozwój ekonomiczny i gospodar-
czy lokalnych struktur i społeczności. Transformacja wolnorynkowa jest 
procesem złożonym i długotrwałym, wymagającym wprowadzania zmian 
często ryzykownych, dyskusyjnych i rygorystycznych. Jednak bez nich nie 
może być mowy o jakimkolwiek kierunku rozwoju Rosji lokalnej.

Natalia Rudakiewicz poddała analizie podstawy kształtowania się sys-
temów politycznych Ukrainy oraz Polski w  kontekście rozwoju współ-
czesnej demokracji (Geneza partii politycznych na Ukrainie i w Polsce: 
od eksperymentu komunistycznego do reform demokratycznych). Przed-
stawia odmienność procesów rozwojowych oraz czynniki, które wywarły 
na to wpływ. Pomyślność w powstaniu oraz krzepnięciu instytucji demo-
kratycznych zależy w znacznej mierze od zjednoczenia się społeczeństwa. 
Duży wpływ na polityczne systemy wywierają czynniki zewnętrzne. Zde-
cydowanie w polityce zagranicznej sprzyja wzmacnianiu systemów poli-
tycznych i wzrostowi zaufania społecznego. Natomiast balansowanie oraz 
niezdecydowanie w  prowadzeniu polityki na arenie międzynarodowej 
negatywnie odbija się w wielu obszarach działalności państwa. Ustrój po-
lityczny oraz stabilność prawa wyborczego odgrywają bowiem wiodącą 
rolę w budowie nowego, demokratycznego systemu politycznego państwa.
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Problematykę ukraińską kontynuuje Dawid Kania (Ukraińska droga 
do demokracji. Pierwsza dekada budowy niepodległej Ukrainy). Pokazu-
je nam on proces budowy niepodległej i niezależnej Ukrainy od momen-
tu ogłoszenia niepodległości do zakończenia drugiej kadencji Leonida 
Kuczmy. W pierwszej dekadzie budowy niepodległego państwa polityka 
Kijowa skupiała się na uzyskaniu poparcia dla niepodległości ze strony jak 
największej liczby państw, normalizacji i ułożeniu poprawnych stosunków 
z Rosją – spadkobierczynią ZSRR. W związku z  tym władze w Kijowie 
podejmowały szereg działań w  obszarze polityki zagranicznej oraz for-
sowały własne koncepcje polityki bezpieczeństwa. Ukraina, początkowo 
sceptyczna wobec Rosji, w okresie drugiej kadencji prezydenta Kuczmy 
zaczęła coraz bardziej zbliżać się do Moskwy. W wyniku wewnętrznych 
konfliktów, braku reform politycznych i gospodarczych, marginalizowana 
na zachodzie Europy administracja prezydenta Kuczmy upatrywała szan-
sy na przetrwanie w silniejszej współpracy z Rosją i byłymi republikami 
radzieckimi.

W państwie wieloetnicznym, takim jak Republika Serbii, zmiany syste-
mowe były wymuszane przez wspólnotę międzynarodową w latach 1998–
1999. Jerzy Wiśniewski zwraca uwagę na błędy popełnione przez mocar-
stwa zachodnie i Rosję w stosunku do Okręgu Kosowo i Metochia (Próby 
rozwiązania kryzysu kosowskiego przez mocarstwa zachodnie i  Rosję 
w okresie tranzycji Republiki Serbii w latach 1998–1999). Proces tranzycji 
przebiegał tam bowiem bez udziału suwerena, czyli narodu serbskiego. 
Został więc zahamowany, a państwo serbskie utraciło część swojego te-
rytorium. Wspólnota międzynarodowa, zamiast być gwarantem integral-
ności terytorialnej Serbii w myśl Rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa 
ONZ, stała się nieudolnym negocjatorem między stronami konfliktu al-
bańsko-serbskiego. To jeden z negatywnych przykładów zmian systemo-
wych, okupionych w dodatku krwią mieszkańców prowincji kosowsko-
-metochijskiej.

Warto spojrzeć na przemiany społeczne, gospodarcze i  polityczne 
w państwach posocjalistycznych z dalszej perspektywy. Mateusz Hudzi-
kowski pokazuje, że mimo coraz większego zainteresowania naszą częścią 
Europy, we Francji panuje dość powszechna nieufność i  ignorancja, co 
przejawia się nie tylko w  stosunkach społecznych, ale także w  kontak-
tach gospodarczych i  politycznych. (Badania i  analizy o  transformacji. 
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Problematyka środkowo- i wschodnioeuropejska wybranych francuskich 
think tanków). Dla partnerów handlowych Francji, np. Polska jest przede 
wszystkim rynkiem zbytu dla francuskich towarów oraz miejscem loko-
wania licznych inwestycji francuskich.

Autorzy artykułów są świadomi tego, że należy kontynuować refleksję 
nad podjętymi już tematami, uwzględniając wyniki najświeższych badań, 
prowadzonych również poza granicami naszego kraju. Mają jednak na-
dzieję, że swoją publikacją dokładają do nich wartościową cegiełkę.

Jerzy Wiśniewski
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