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Zadania badawcze 

W 2011 r. Instytut Zachodni w Poznaniu będzie realizował 9 głównych zadań badawczych. Osiem z 

nich jest wykonywanych w sposób ciągły od 2004 r. Należą do nich: 

1. Dzieje najnowsze Niemiec. 

2. Przemiany polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe w zjednoczonych Niemczech. 

3. Rola Niemiec na arenie międzynarodowej. 

4. Stosunki polsko-niemieckie: przeszłość – teraźniejszość – perspektywy (w tym Polonia w RFN). 

5. Wojna i okupacja 1939-1945. 

6. Przemiany społeczne i kulturowe na Ziemiach Zachodnich i Północnych. 

7. Przeobrażenia Unii Europejskiej. 

8. Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych (w tym stosunki transatlantyckie). 

Za kontynuowaniem dotychczasowych 8 głównych zadań badawczych przemawia szereg 

argumentów, z których najważniejszy to specyfika naukowa Instytutu Zachodniego, którą cechuje 

dwukierunkowość prac i zamierzeń badawczych: 

• Prowadzenie badań podstawowych, dotyczących tematów stałych, wymagających dłuższej 

perspektywy czasowej oraz pogłębionej refleksji analitycznej. Są to badania odnoszące się do 

obserwowanych głównych tendencji w rozwoju zjawisk występujących w zakresie ww. 

kompleksów badawczych. 

• Badania rozpoznawcze, odnoszące się do aktualnych i nowych zagadnień, których analiza 

wymaga dystansu i upewnienia się co do trwałego i autentycznego charakteru 

obserwowanych zjawisk. Dopiero pozytywna weryfikacja w tej mierze pozwala w 

konsekwencji na stopniowe wyznaczanie nowych kierunków badań, które zawsze spełnia 

wymóg zachowania związku z podstawowymi celami działalności naukowej Instytutu 

Zachodniego. 

W 2010 r. do problematyki badawczej Instytutu Zachodniego dołączono nowe zadanie: 

9. Bezpieczeństwo europejskie. 

Głównym celem nowego zadania badawczego jest ocena oraz prognoza stanu bezpieczeństwa 

europejskiego, zwłaszcza analiza kluczowych elementów, w tym m.in.: strategii i polityki 

bezpieczeństwa UE, sfery militarnej, instytucjonalnej, prawnej, surowcowej czy medialno-

informacyjnej. Kwestie te będą analizowane z uwzględnieniem ich znaczenia i funkcjonowania, 

wpływających na nie determinant, wzajemnych powiązań oraz towarzyszących im zagrożeń.  

Cele szczegółowe zadania obejmują m.in. następujące kwestie: 
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• Przygotowanie opisu strategicznych aspektów bezpieczeństwa Unii Europejskiej. 

• Zaprezentowanie rzeczywistych, jak i potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa UE na 

początku XXI wieku. 

• Scharakteryzowanie wewnętrznych i międzynarodowych czynników wpływających na 

środowisko bezpieczeństwa europejskiego. 

• Analizy wyników badań opinii publicznej, dotyczących poczucia bezpieczeństwa (np.: 

odnośnie do zaangażowania militarnego RP w Afganistanie, zagrożenia atakami 

terrorystycznymi czy działalności przestępczości zorganizowanej). 

• Prezentacja i ocena sposobów przeciwdziałania oraz eliminowania obecnych, jak i przyszłych 

zagrożeń.  

Źródła finansowania: MNiSW – wniosek na działalność statutową na kwotę 3 450 000,- zł, środki 

własne pomniejszone o podatek dochodowy od osób prawnych – 297 600,- zł, wniosek 

Stowarzyszenia Instytut Zachodni do MNiSW na działalność biblioteki – 20 000,- zł.  

Konferencje 

W ramach realizowanych głównych zadań badawczych, a jednocześnie w celu upowszechniania, 

promocji i popularyzacji osiągnięć naukowych Instytut Zachodni planuje w 2011 r. zorganizowanie 

następujących konferencji naukowych: 

• marzec – konferencja „Porównanie gospodarek Polski i Niemiec na początku XXI wieku” 

(zadanie  nr 2). 

• kwiecień – konferencja „Relacje między Niemcami, Polską i Rosją” organizowana w 

Warszawie wspólnie z Ośrodkiem Studiów Wschodnich (zadania  nr 3, 4). 

• maj – konferencja „Drogi pojednania” wpisująca się z obchody 20. rocznicy podpisania 

Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie 

i przyjaznej współpracy z 17.06.1991 r., finansowana ze środków MSZ (zadanie nr 4). 

• październik – panel dyskusyjny „Bezpieczeństwo Polski a multilateralne działania UE i NATO”, 

współfinansowanie MSWiA (zadanie nr 8, 9). 

Źródła finansowania: dotacje celowe MSZ, MSWiA, działalność statutowa.   
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Realizowane projekty zespołowe 

1. Republika Federalna Niemiec dwadzieścia lat po zjednoczeniu. Polityka – Gospodarka –

Społeczeństwo 

 Zjednoczenie Republiki Federalnej Niemiec i Niemieckiej Republiki Demokratycznej zaczyna 

funkcjonować w zbiorowej świadomości niemieckiej jako punkt zwrotny, zastępujący dotychczasowe 

punkty historycznego odniesienia (II wojnę światową i powstanie dwóch państw niemieckich). W 

dyskursie wewnątrzniemieckim spotkać można różne oceny tego zjawiska, wskazujące na nową 

jakość działania politycznego Niemiec i na nową rolę Niemiec w Europie i na świecie. 

Projekt ma udzielić odpowiedzi na pytanie o charakter, kierunek i konsekwencje przemian w 

Niemczech od czasu zjednoczenia dwóch państw niemieckich w 1990 r. do chwili obecnej: 

- ukazać nową dynamikę życia wewnątrzniemieckiego: płaszczyznę polityki wewnętrznej, zmiany 

społeczne i kulturowe związane z integracją dwóch społeczeństw, przeobrażenia gospodarcze;  

- ukazać nową rolę Niemiec na arenie międzynarodowej, możliwości, skalę i mechanizmy rosnącego 

wpływu RFN na proces decyzyjny w różnych międzynarodowych strukturach gospodarczych, 

politycznych i wojskowych, zdefiniować postawę zjednoczonych Niemiec wobec wyzwań 

współczesności;  

- zobrazować rozwój i obecny stan stosunków polsko-niemieckich: zagrożenia i bariery ich rozwoju 

oraz obszary współpracy. 

Są to ważne kwestie zarówno z punktu widzenia poznawczego, jak i praktyki politycznej, 

gospodarczej i społecznej. 

Cele projektu: 

• przedstawienie obrazu sytuacji politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturowej w Republice 

Federalnej Niemiec; 

• ocena relacji zewnętrznych RFN, w tym stosunków niemiecko-polskich. 

Etapy realizacji projektu w 2011 r. : 

styczeń-luty – weryfikacja ustaleń i tez badawczych przez poszczególnych wykonawców i w ramach 

zespołów badawczych. 

marzec – złożenie maszynopisów do wydawnictwa, prace redakcyjne, korekta autorska.  

Projekt składa się z sześciu działów badawczych, skupionych w dwóch blokach: 

Blok I: NIEMCY ZJEDNOCZONE 1990-2010 

• Polityka zagraniczna (wspólny projekt badawczy prof. J. Kiwerskiej, prof. B. Koszela, prof. M. 

Tomczak, prof. S. Żerko). 
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• Gospodarka niemiecka wobec nowych wyzwań (zespół pod kierunkiem prof. T. 

Budnikowskiego w składzie: prof. P. Kalka, prof. I. Romiszewska, dr M. Götz). 

• Polityka – społeczeństwo – kultura (zespół pod kierunkiem prof. Z. Mazura w składzie: dr N. 

Jackowska, dr M. Wagińska-Marzec, prof. H. Orłowski, dr J. Dobrowolska-Polak, dr P. Kubiak, 

dr M. Nowosielski, mgr M. Tujdowski). 

Blok II: NIEMCY WOBEC POLSKI 1990-2010 

• Polityka (wspólny projekt badawczy prof. K. Malinowskiego, prof. Z. Mazura i prof. B. 

Koszela). 

• Gospodarka (zespół pod kierunkiem prof. P. Kalki w składzie: prof. T. Budnikowski, prof. I. 

Romiszewska). 

• Społeczeństwo i kultura (zespół pod kierunkiem prof. A. Saksona w składzie: prof. M. 

Rutowska, dr M. Wagińska-Marzec, dr P. Cichocki, dr R. Grodzki, dr P. Kubiak, dr M. 

Nowosielski, mgr W. Ostant, mgr M. Tujdowski). 

W projekcie uczestniczy większość pracowników naukowych  Instytutu. Kierownikiem projektu jest 

prof. Andrzej Sakson. 

Efektem realizacji projektu badawczego będzie całościowa ocena Niemiec (ich kondycji wewnętrznej, 

nastrojów społecznych, potencjału gospodarczego, polityki wewnętrznej, polityki zagranicznej) oraz 

stosunków polsko-niemieckich – we wszystkich sferach wzajemnych stosunków – ze szczególnym 

uwzględnieniem (zamierzonego i niezamierzonego) wpływu Niemiec na Polskę. 

Źródło finansowania: MNiSW – projekt realizowany, środki na 2011 r. 0,- zł. 

2. Polacy w Niemczech. Aspekty społeczne, polityczne, ekonomiczne i prawne  

Celem projektu jest przedstawienie kompleksowego obrazu sytuacji Polaków i osób polskojęzycznych 

w Republice Federalnej Niemiec. Będzie on uwzględniał zarówno diagnozę społeczno-ekonomicznej 

sytuacji społeczności polskiej, jak również analizę polityczno-prawnego jej statusu w perspektywie 

historycznej. Realizacja tych celów poznawczych będzie natomiast zmierzać do sformułowania 

praktycznych założeń polityki organizacyjnego wsparcia działalności Polonii w RFN przez instytucje 

państwa polskiego. 

Projekt polega na dokonaniu opisu sytuacji Polaków w Niemczech w ramach sześciu działów 

badawczych: 

• Ogólna charakterystyka Polaków w Niemczech. 

• Migracja z Polski do Niemiec po 2004. 

• Polityka RFN wobec Polaków w Niemczech. 

• Polityka RP wobec Polaków w Niemczech. 
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• Polacy w niemieckiej sferze publicznej. 

Cel poznawczy projektu zostanie zrealizowany dzięki przeprowadzeniu analiz w ramach 

poszczególnych działów, które pozwolą na dokonanie szczegółowej i ogólnej oceny sytuacji Polaków 

w Niemczech, której do tej pory brakowało zarówno w polskiej, jak i w niemieckiej literaturze.  

Cel praktyczny projektu zostanie osiągnięty dzięki scharakteryzowaniu najważniejszych czynników, 

które wpływają na sytuację Polonii w Niemczech. Ich analiza posłuży przygotowaniu ekspertyz i 

raportów dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które staną się podstawą kształtowania strategii 

wobec Polaków w Niemczech. Projekt jest odpowiedzią na bezpośrednie zapotrzebowanie MSZ w 

tym zakresie.  

Realizowany projekt ma dostarczyć informacji na temat tego dynamicznie rozwijającego się procesu 

oraz wiedzy praktycznej, która mogłaby się okazać cenna dla decydentów, migrantów, działaczy 

polonijnych czy polskich przedsiębiorców. Wyniki projektu powinny stanowić uaktualnienie i 

rozszerzenie wcześniejszych badań prowadzonych nad tym zagadnieniem.  

Podstawowym założeniem projektu jest jego interdyscyplinarność. Problemy badawcze w 

poszczególnych działach będą analizowane przez zespół badawczy składający się ze specjalistów z 

zakresu socjologii, ekonomii, historii, politologii i prawa.  

Na potrzeby każdej z dyscyplin, w obrębie poszczególnych działów badawczych, zastosowane będą 

właściwe dla niej metody badań. 

Zespół badawczy: dr Michał Nowosielski – kierownik projektu, dr Piotr Cichocki, dr Marta Götz, dr 

Piotr Kubiak, prof. Andrzej Sakson, dr Jędrzej Skrzypczak, mgr Marcin Tujdowski 

Źródło finansowania: MNiSW – projekt realizowany, środki na 2011 r. 68 100,- zł.  

3. Przemiany niemieckiej opinii publicznej 

Celem projektu jest przedstawienie polskiemu odbiorcy opracowania ukazującego wyniki badań 

najważniejszych  projektów badawczych poświęconych niemieckiej opinii publicznej.  Problematyka 

ta pozostaje w Polsce słabo rozpoznana, nawet specjaliści zajmujący się problematyką niemiecką – 

zarówno publicyści, jak i naukowcy – odnoszą się do wyników badań niemieckiej opinii publicznej na 

podstawie wyrywkowych danych czerpanych z prasy. Opracowanie zawierać będzie również 

pogłębioną analizę uwarunkowań obserwowanych trendów.  

Główne problemy, które zostaną podjęte w badaniu, to: 

• poparcie dla partii politycznych,  

• zaufanie do instytucji,  

• postawy wobec integracji europejskiej,  

• nastroje społeczne,  

• relacje polsko-niemieckie. 
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Analizy będą publikowane co dwa miesiące w specjalnym wydaniu Biuletynu Instytutu Zachodniego. 

Po zakończeniu projektu przygotowana zostanie zbiorcza publikacja przedstawiająca wyniki całego 

projektu, mająca na celu podsumowanie dynamiki niemieckiej opinii publicznej w perspektywie 

średnioterminowej.  

Czas realizacji projektu: 12 miesięcy.  

Projekt będzie realizowany przez 3-osobowy zespół: dr Piotr Cichocki – kierownik projektu, dr Piotr 

Kubiak, dr Michał Nowosielski. 

Źródło finansowania: Fundacja Konrada Adenauera – projekt realizowany, środki na 2011 r. 19 000,- 

zł.  

Złożone wnioski o dofinansowanie zespołowych projektów badawczych 

1. Projekt badawczy: Literatura zjednoczonych Niemiec a tożsamość kulturowa i narodowa 

Projekt będzie realizowany przez zespół badawczy: prof. Hubert Orłowski – kierownik projektu, prof. 

Maria Tomczak, dr Maria Wagińska-Marzec oraz dwie osoby spoza IZ. 

Źródło finansowania: MNiSW – planowane środki na 2011 r. 92 458,- zł. 

2.  Strategiczne aspekty bezpieczeństwa Polski na początku XXI w. 

Projekt będzie realizowany przez zespół badawczy: prof.  Sebastian Wojciechowski – kierownik 

projektu, dr Joanna Dobrowolska-Polak, dr Radosław Grodzki, prof. Krzysztof Malinowski, dr Anna 

Potyrała, dr Jędrzej Skrzypczak, dr Artur Wejkszner  oraz trzy osoby spoza IZ. 

Źródło finansowania: MNiSW – planowane środki na 2011 r. 85 200,- zł. 

3. USA-Europa. Wyzwania, trendy, perspektywy 

Projekt będzie realizowany przez zespół badawczy: prof. Jadwiga Kiwerska – kierownik projektu, dr 

Marta Götz, dr Radosław Grodzki, prof. Bogdan Koszel, prof. Krzysztof Malinowski, prof. Ilona 

Romiszewska, dr Artur Wejkszner, prof. Sebastian Wojciechowski, prof. Stanisław Żerko.  

Źródło finansowania: MNiSW – planowane środki na 2011 r. 76 068,- zł. 

4. Postawy Polaków mieszkających za granicą wobec założeń nowej polityki polonijnej 

Projekt będzie realizowany przez zespół badawczy: dr Michał Nowosielski – kierownik projektu, dr 

Piotr Cichocki, mgr Marcin Tujdowski. 

Źródło finansowania: MNiSW – planowane środki na 2011 r. 20 592,- zł. 

5. Gospodarka Polski i Niemiec na początku XXI wieku. Próba porównania. Wnioski dla Polski 

Projekt będzie realizowany przez zespół badawczy: prof. Tomasz Budnikowski – kierownik projektu, 

prof. Ilona Romiszewska, dr Marta Götz, prof. Piotr Kalka. 
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Źródło finansowania: MNiSW – planowane środki na 2011 r. 68 670,- zł. 

6. International Regimes Interplay as a Model of Multi-level Governance System in The European 

Union: a Case Study on the Franco-German-Polish Security and Defence Cooperation Regime 

Stypendium International Incoming Fellowships, aplikant: dr Andriy Tyushka, opiekun prof. Bogdan 

Koszel. 

Źródło finansowania: Komisja Europejska, Marie Curie Actions, planowane środki na 2011 r. 40 000,- 

euro.  

7. Evaluating Performance in Polish and German Space through Implementation of Evolutional 

Algorithms Using Economical Indices versus Social Development Indices 

Stypendium International Incoming Fellowships, aplikant: dr Camelia Ucenic, opiekun prof. Piotr 

Kalka. 

Źródło finansowania: Komisja Europejska, Marie Curie Actions, planowane środki na 2011 r. 53 000,- 

euro.  

Przygotowywane rozprawy doktorskie 

1. mgr Witold Ostant: „Unia Europejska wobec zagrożenia terroryzmem w latach 1993-2008” 

(termin obrony 2011 r.); 

2. mgr Marcin Tujdowski: „Stosunek polskiej młodzieży wobec mieszkańców pogranicza polsko-

niemieckiego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej” (termin obrony 2011 r.). 

Przygotowywane  rozprawy habilitacyjne 

1. dr Piotr Cichocki: „Przemiany społecznego zaufania do państwa narodowego w Niemczech na tle 

procesów integracji europejskiej” – planowany termin zakończenia 2015 r. 

2. dr Joanna Dobrowolska-Polak: „Polityka Republiki Federalnej wobec współczesnych konfliktów 

zbrojnych i kryzysów humanitarnych będących dziełem człowieka (man-made disasters) – 

planowany termin zakończenia 2015 r. 

3. dr Marta Götz: „Gospodarka zjednoczonych Niemiec, wymiar czasowy (konwergencja beta i 

sigma dochodów na różnych poziomach podziału terytorialnego) i przestrzenny (regionalne 

dysproporcje) oraz czynniki przyszłego wzrostu – planowany termin zakończenia 2015 r. 

4. dr Radosław Grodzki: „Problematyka niemiecka na forum polskiego parlamentu (1989-2004)” – 

planowany termin zakończenia 2012 r. 

5. dr Natalia Jackowska: „Racja stanu w stosunkach polsko-niemieckich 1970-2004. Pojęcie, 

praktyka, ewolucja” – planowany termin zakończenia 2013 r. 
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6. dr Piotr Kubiak: „Przemiany w niemieckim systemie partyjnym 1990-2010” (cezura końcowa 

może zostać przesunięta na lata późniejsze) – planowany termin zakończenia rok 2015 r. 

7. dr Michał Nowosielski: „Czynniki wpływające na kondycję i efektywność polskich i 

polskojęzycznych organizacji w Niemczech” – planowany termin zakończenia 2012 r. 

8. dr Maria Wagińska-Marzec „Ustalanie nazewnictwa na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski 

po 1945 roku” – planowany termin zakończenia 2012 r. 

Źródło finansowania: w ramach działalności statutowej, dotacje celowe. 

Badania indywidualne pracowników Instytutu Zachodniego finansowane ze 

środków zewnętrznych 

1. Projekt badawczy habilitacyjny dr Natalii Jackowskiej pt. „Racja stanu w stosunkach polsko-

niemieckich 1970-2004. Pojęcie – praktyka – ewolucja”. 

Źródło finansowania: MNiSW – projekt realizowany – środki na 2011 r. 0,- zł. 

2. Projekt badawczy promotorski mgr. Marcina Tujdowskiego: „Młodzież polska wobec 

mieszkańców pogranicza polsko-niemieckiego po wejściu Polski do Unii Europejskiej”; promotor 

prof. Andrzej Sakson. 

Źródło finansowania: MNiSW – wniosek realizowany, środki na 2011 r. 11 000,- zł. 

3. Projekt badawczy własny dr Joanny Dobrowolskiej-Polak: „Polityka międzynarodowych działań 

humanitarnych”.  

Źródło finansowania: MNiSW – projekt realizowany – środki na 2011 r. 27 500,- zł. 

4. Projekt badawczy prof. Marii  Rutowskiej: „Sonderfahndungsbuch Polen”. 

Źródło finansowania: FWPN – projekt realizowany – środki na 2011 r. 5000,- zł. 

5. Projekt badawczy własny prof. Sebastiana Wojciechowskiego: „Teoria i strategia współczesnego 

terroryzmu” Analiza systemowa i funkcjonalna modelu”.  

Źródło finansowania: MNiSW – projekt realizowany – środki na 2011 r. 16 500,- zł. 
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Badania indywidualne pracowników Instytutu Zachodniego finansowane ze 

środków zewnętrznych (wnioski złożone) 

1. Projekt badawczy własny prof. Bogdana Koszela: „Mocarstwowe aspiracje Niemiec w Europie  

XXI w.: realia i perspektywy”. 

Źródło finansowania: MNiSW – wniosek złożony, planowane środki na 2011 r. 36 210,- zł. 

2. Projekt badawczy własny dr Marty Götz: „20 lat zjednoczonych Niemiec – analiza przestrzenna, 

czasowa i czynnikowa”. 

Źródło finansowania: MNiSW – wniosek złożony, planowane środki na 2011 r. 36 192,- zł. 

3. Projekt badawczy własny mgr. Witolda Ostanta: „Unia Europejska wobec problemu 

terroryzmu (1993-2010)”. 

Źródło finansowania: MNiSW – wniosek złożony, planowane środki na 2011 r. 25 810,- zł. 
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Badania indywidualne pracowników Instytutu Zachodniego finansowane ze 

środków statutowych 

1. prof. Tomasz Budnikowski 

• rynek pracy w Niemczech i Unii Europejskiej 

• otwarcie niemieckiego rynku pracy 

2. dr Piotr Cichocki 

• świadomość europejska Niemców 

3. dr Joanna Dobrowolska-Polak 

• sytuacja imigrantów (tzw. widocznych mniejszości) w RFN  

4. dr Marta Götz 

• determinanty wzrostu gospodarki Niemiec w ujęciu czasowym i geograficznym 

5. dr Radosław Grodzki 

• problemy bezpieczeństwa w stosunkach polsko-niemieckich (w tym współpraca Wojska 

Polskiego i Bundeswehry) 

• współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej i Polski 

6. dr Natalia Jackowska 

• zmiany w relacjach polsko-niemieckich w aspekcie integracji europejskiej 

• miejsce i rola Kościołów i związków wyznaniowych w życiu społecznym Niemiec 

7. prof. Piotr Kalka 

• polsko-niemiecka wymiana handlowa 

• potencjał badawczo-rozwojowy Polski a RFN. Próba porównania 

8. prof. Jadwiga Kiwerska 

• relacje transatlantyckie (aspekty polityczne i bezpieczeństwa omawiane z perspektywy 

Stanów Zjednoczonych i Niemiec) 

• USA we współczesnym świecie (wybrane aspekty)  

9. prof. Bogdan Koszel 
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• Polska i Niemcy w UE. Wspólne interesy i konflikty. Stosunki polsko-niemieckie w okresie 

rządów koalicji PO-PSL 

• polityka wschodnia Niemiec (Rosja, WNP, Ukraina, Kaukaz) 

10. dr Piotr Kubiak 

• kampanie wyborcze i wybory w Niemczech. Analiza rezultatów wyborczych 

• przemiany w niemieckim systemie partyjnym po 1990 r. 

11. prof. Krzysztof Malinowski 

• polityka bezpieczeństwa RFN po 2005 r. (RFN w NATO, Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i 

Obrony UE) 

• stosunki polsko-niemieckie  

12. prof. Zbigniew Mazur 

• niemiecka polityka wobec Polski 

• polityczne aspekty zjednoczenia Niemiec 

• niemiecka pamięć zbiorowa 

13. dr Michał Nowosielski 

• czynniki wpływające na kondycję i efektywność polskich i polskojęzycznych organizacji w 

Niemczech 

14. prof. Hubert Orłowski 

• spory o niemiecką pamięć historyczną 

• kontynuacja projektu Poznańska Biblioteka Niemiecka 

15. mgr Witold Ostant 

• polityka energetyczna RFN 

• wybrane problemy bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej 

16. dr Anna Potyrała 

• polityka migracyjna i azylowa Unii Europejskiej na przykładzie współpracy Polski i Niemiec 

• Współpraca Niemiec z międzynarodowymi trybunałami karnymi 
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17. prof. Ilona Romiszewska 

• przepływ kapitału pomiędzy Polską a Niemcami i Niemcami a Polską.  Przyczyny – przebieg – 

konsekwencje 

• Chiny jako partner gospodarczy Niemiec 

• rola państwa w gospodarce w okresie kryzysu – przykład Niemiec. Wnioski dla Polski 

18. prof. Maria Rutowska 

• problem rewindykacji dóbr kultury w stosunkach polsko-niemieckich po  1989 r. 

19. prof. Andrzej Sakson  

• Obwód Kaliningradzki w polityce RFN 

• migracje Polaków do Niemiec 

• pogranicze polsko-niemieckie 

20. dr Jędrzej Skrzypczak 

• status prawny mniejszości narodowych w Republice Federalnej Niemiec 

• rynek medialny w RFN 

21. prof. Maria Tomczak 

• zagraniczna polityka kulturalna Niemiec 

• Niemcy wobec terroryzmu 

• wielokulturowość w RFN (debaty publiczne) 

22. mgr Marcin Tujdowski 

• przemiany demograficzne w Niemczech 

• działalność ugrupowań skrajnych w  Niemczech 

• stosunki polsko-niemieckie na pograniczu ze szczególnym uwzględnieniem Polaków 

zamieszkujących RFN 

23. dr Maria Wagińska-Marzec 

• sprawy kultury i polityki kulturalnej w zjednoczonych Niemczech (wybrane aspekty) 

• polsko-niemiecka współpraca kulturalna 
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24. dr Andrzej Wejkszner 

• Polityka bezpieczeństwa Niemiec i Unii Europejskiej 

25. prof. Sebastian Wojciechowski 

• strategiczne aspekty bezpieczeństwa Polski na tle Unii Europejskiej 

26. prof. Stanisław Żerko 

• Rosja w polityce Republiki Federalnej Niemiec 

• niemiecka polityka sojuszy podczas II wojny światowej 

• projekt „Polskie dokumenty dyplomatyczne 1918-1989” (edycja źródeł archiwalnych; roczniki 

1934 i 1935), źródło finansowania: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.  

Źródło finansowania: w ramach działalności statutowej. 

Badania o charakterze ekspercko-analitycznym 

W ramach serii „Ekspertyzy Instytutu Zachodniego” kontynuowane będą opracowania eksperckie na 

potrzeby praktyki politycznej . 

W 2011 r. planowane jest przygotowanie opracowań dotyczących m.in.: 

• aktualnych stosunków polsko-niemieckich oraz wewnątrzniemieckich  

• miejsca Polski w relacjach Niemiec z Rosją, USA, Wielką Brytanią, Francją i innymi krajami  

• Partnerstwa Wschodniego  

• Trójkąta Weimarskiego  

• prezydencji Polski w Unii Europejskiej  

• polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej  

• niemieckiej polityki historycznej  

• Polaków w Niemczech  

• prognozowania polskiej polityki zagranicznej w relacjach z Niemcami w perspektywie 

długoterminowej 

Źródło finansowania: w ramach działalności statutowej 
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Plan wydawniczy na 2011 r. 

W 2011 r. ukażą się: 

1. Czasopisma 

• kwartalnik „Przegląd Zachodni” nr 1, 2, 3, 4/2011; 

• dwumiesięcznik „WeltTrends. Zeitschrift für internationale Politik und vergleichende Studien”  

nr 76, 77, 78, 79, 80, 81/2011; 

• „Siedlisko. Dziedzictwo kulturowe i tożsamość społeczności na Ziemiach  Zachodnich i 

Północnych” nr 8/2011. 

• „IZ Policy Papers” nr 6/2011; 

• „Biuletyny Instytutu Zachodniego” prezentujące efekty monitorowania aktualnych 

problemów z zakresu tematyki badawczej IZ. 

2. Monografie 

• Radosław Grodzki, Problemy  bezpieczeństwa Czech, Polski  i Węgier  w kontekście  

poszerzania  NATO;                                                                     

• Joanna Dobrowolska-Polak, Ludzie w cieniu wojny. Sytuacja  ludności  cywilnej podczas 

współczesnych  konfliktów zbrojnych.                                                                                              

3. Prace zbiorowe 

• Andrzej Michalak, Andrzej Sakson, Żaneta Stasieniuk  (red.), Polskie Ziemie Zachodnie. Studia 

socjologiczne;           

• Jadwiga Kiwerska, Bogdan Koszel, Maria Tomczak, Stanisław Żerko,  Polityka zagraniczna RFN, 

cykl: RFN 20 lat po zjednoczeniu;  

• Tomasz Budnikowski, Piotr Kalka, Ilona Romiszewska, Marta Götz, Józef Misala, Maciej 

Żukowski, Gospodarka niemiecka wobec nowych wyzwań, cykl: RFN 20 lat po zjednoczeniu;       

• Piotr  Cichocki, Piotr  Kubiak, Michał  Nowosielski, Dynamika niemieckiej opinii publicznej;   

Źródło finansowania: w ramach działalności statutowej – 112 000,- zł 

Stowarzyszenie Instytut Zachodni – wniosek do MNiSW – 78000,- zł 

 


