O

C

ZN

LS

t. 1
nr 1 (
1)
2001

M ATY

K I PRZ

L¥D DY
P
LO

EG

Y

P

Ryszard Stemplowski

Inauguracja
„Polskiego Przegl¹du Dyplomatycznego”

Dyplomacja s³u¿y pañstwu do nieustannego maksymalizowania jego po³o¿enia w systemie œwiatowym, organizuj¹c stosunki
z innymi pañstwami, organizacjami miêdzyrz¹dowymi i ponadnarodowymi, gromadz¹c i przetwarzaj¹c zwi¹zan¹ z tym informacjê,
ze szczególnym uwzglêdnieniem bezpieczeñstwa, gospodarki oraz
regulacji stosunków miêdzynarodowych.
Polski Instytut Spraw Miêdzynarodowych d¹¿y do wielostronnego ogarniêcia ca³okszta³tu tej problematyki, og³aszaj¹c w „Polskim Przegl¹dzie Dyplomatycznym” wyniki zwi¹zanej z tym pracy
intelektualnej i rozwijaj¹c zarazem publiczny wymiar procesu
kszta³towania i realizowania polskiej polityki zagranicznej przez
konstytucyjne organy w³adzy pañstwowej i administracjê rz¹dow¹
oraz organy samorz¹du terytorialnego w Rzeczypospolitej Polskiej.
„Polski Przegl¹d Dyplomatyczny” jest zarówno jednym z wyników, jak i sposobów, realizacji ustawowego zakresu dzia³ania Polskiego Instytutu Spraw Miêdzynarodowych.
„Polski Przegl¹d Dyplomatyczny” nawi¹zuje tytu³em do
„Przegl¹du Dyplomatycznego” (1919–1921) – pierwszego w Polsce
Odrodzonej periodyku poœwiêconego zagadnieniom miêdzynarodowym – jako pierwsze czasopismo tworzonego teraz od nowa –
po odzyskaniu przez Polskê pe³nej niepodleg³oœci – Polskiego Instytutu Spraw Miêdzynarodowych.
„Polski Przegl¹d Dyplomatyczny” skierowany jest przede
wszystkim do polityków i analityków, urzêdników i dziennikarzy,
studentów, nauczycieli, uczonych – do wszystkich zainteresowa-
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nych pog³êbion¹ i jasno sformu³owan¹ myœl¹. Ich to zapraszam tak¿e w charakterze autorów. Opinia wyra¿ana przez autora nie musi
byæ taka sama jak redaktora naczelnego, o czym œwiadczy niniejszy
numer.
„Polski Przegl¹d Dyplomatyczny” zaczyna jako kwartalnik,
przynosz¹c wywiady, artyku³y, recenzje, materia³y Ÿród³owe, bibliografiê, kronikê PISM. Objêtoœæ: do 400 stron po 1500 znaków/spacji. Honorarium autorskie zale¿y od oryginalnoœci opracowania, donios³oœci tematu i zakresu jego powi¹zania z problematyk¹ polskiej dyplomacji, stopnia trudnoœci, jakoœci analizy i objêtoœci tekstu. Wielk¹ wagê przywi¹zujê do recenzji z publikacji obcojêzycznych.
„Polski Przegl¹d Dyplomatyczny” stwarza wydawcom, autorom
i redaktorom mo¿liwoœæ nadsy³ania ksi¹¿ek w celu zrecenzowania
albo odnotowania w bibliografii; autorów dysertacji oraz rady naukowe zaprasza do nadsy³ania wiadomoœci o obronach prac doktorskich
i kolokwiach habilitacyjnych z zakresu obejmuj¹cego sprawy miêdzynarodowe w celu og³oszenia odpowiedniej informacji.
„Polski Przegl¹d Dyplomatyczny” ma byæ dostêpny zarówno
w formie drukowanej, jak i w postaci internetowej poprzez stronê
Instytutu. Egzemplarze drukowane mo¿na kupiæ (tak¿e zaprenumerowaæ) u Wydawcy, czyli w Instytucie. Dostêp internetowy stanie siê podstawow¹ form¹ rozpowszechnienia czasopisma: spis treœci bêdzie dostêpny w dniu ukazania siê danego numeru, pe³ny
tekst – z opóŸnieniem premiuj¹cym nabywcê wersji drukowanej:
jednak¿e ju¿ nr 4 zostanie udostêpniony ca³kowicie w dniu ukazania siê nr 5 i ten system zostanie wdro¿ony na sta³e.
„Polski Przegl¹d Dyplomatyczny” – jego redaktor naczelny –
bêdzie korzysta³ z dobrodziejstwa konsultacji. Lista konsultantów
pozostanie otwarta; bêdzie og³aszana poczynaj¹c od nr 2.
*

*
*

Pierwszy numer otwiera rozmowa z prezydentem Rzeczypospolitej.
Fundamentalne zagadnienie zwi¹zków pomiêdzy ustrojem pañstwa a jego polityk¹ zagraniczn¹ sta³o siê tematem inauguracyjnej
serii Wyk³adów Publicznych w Polskim Instytucie Spraw Miêdzy-
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narodowych. Publikujemy pe³ny tekst wyk³adu ka¿dego polityka,
który w okresie od pamiêtnego roku 1989 by³ ministrem spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Najpierw Instytut goœci³
obecnego (i by³ego) ministra, W³adys³awa Bartoszewskiego, a potem – w kolejnoœci odwrotnej do chronologii obsady tego stanowiska – wyk³adowcami byli: Bronis³aw Geremek, Dariusz Rosati, Andrzej Olechowski, Krzysztof Skubiszewski. Teksty oparte s¹ na nagraniach wyk³adów.
Ujawniamy znaleziony przez Aleksandra Kochañskiego dokument: zestawienie informacji o ekonomicznym wymiarze dzia³añ
w³adz PRL (i w³adz innych pañstw cz³onkowskich Uk³adu Warszawskiego) w zwi¹zku z wojn¹ na Pó³wyspie Indochiñskim; artyku³ Piotra Ostaszewskiego ukazuje jeszcze inne aspekty dzia³ania
w³adz PRL w stosunku do stron konfliktu wietnamskiego. Wa¿kie
to przyczynki do zrozumienia losów Polski zale¿nej, socjalizmu pañstwowego i miêdzynarodowych aspektów tej wojny.
Analityk PISM Henryk G³êbocki pisze o „Przegl¹dzie Dyplomatycznym”, wy¿ej wspomnianym czasopiœmie Polski Odrodzonej,
a Zdzis³aw Najder o tym, co mia³ do powiedzenia o Europie – nie
tylko Europie – Polak ¿yj¹cy w œwiecie jêzyka angielskiego, Józef
Korzeniowski, czyli Joseph Conrad. Mamy do czego nawi¹zaæ,
i w Instytucie, i w Polsce, i w Europie. Nie jesteœmy w tej czêœci
œwiata od dziœ, lecz zajmujemy siê kszta³towaniem Jutra, a nasza
przysz³oœæ zwi¹zana jest przede wszystkim z polskimi partnerami
w NATO i Unii Europejskiej. Analitycy PISM – Jacek Foks, Beata
Górka-Winter i Edyta Posel-Czêœcik – pisz¹ w³aœnie o tym.
Stosunki miêdzynarodowe s¹ rozbudowan¹ dyscyplin¹, lecz
rozwijan¹ w Polsce szybciej jako dziedzina nauczania ni¿ badania.
Tym bardziej wiêc zas³uguje na uwagê pierwsza napisana w polskim œrodowisku uniwersyteckim Teoria stosunków miêdzynarodowych. W dziale recenzji publikujemy a¿ trzy teksty odnosz¹ce siê do
wymienionej pracy Józefa Kuku³ki.
Czytelnik znajdzie te¿ Kalendarium Dyplomatyczne, dokumentuj¹ce czynnoœci prezydenta RP, prezesa Rady Ministrów, ministra
spraw zagranicznych, Sejmu i Senatu, zwi¹zane z polskimi wizytami zagranicznymi i zagranicznymi wizytami w Polsce. Mamy gwarancjê dok³adnoœci zamieszczanej informacji, gdy¿ opiera siê ona
na materia³ach uzyskanych dziêki wspó³pracy Dyrektora Protoko³u Dyplomatycznego MSZ, Dyrektora Biura Stosunków Miêdzyparlamentarnych Kancelarii Sejmu, Dyrektora Biura Kontaktów
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Miêdzynarodowych Kancelarii Senatu i Wicedyrektora Biura
Spraw Miêdzynarodowych Kancelarii Prezydenta.
Kronikê Polskiego Instytutu Spraw Miêdzynarodowych inaugurujê przypomnieniem ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o Polskim
Instytucie Spraw Miêdzynarodowych (Dz.U. Nr 156, poz. 777).
*

*
*

W najbli¿szych numerach znajd¹ siê m.in.: kolejne rozmowy
z politykami i dyplomatami wywieraj¹cymi najwiêkszy wp³yw na
kszta³towanie polskiej polityki zagranicznej i jej realizacjê, ekspertyzy dotycz¹ce skutków traktatu polsko-niemieckiego z 1991 r.,
prognozy stosunków Rzeczypospolitej Polskiej z pañstwami
s¹siednimi, omówienia problematyki samorz¹du gminnego w stosunkach miêdzynarodowych, ekspertyzy poœwiêcone wprowadzaniu norm Uk³adu z Schengen i aktów pochodnych w Polsce i pozosta³ych krajach Grupy Wyszehradzkiej, analizê instytucji wspó³pracy wzmocnionej wed³ug regulacji traktatu nicejskiego, opis lobbingu prowadzonego w Brukseli, informacjê o „rajach podatkowych” instytucji podobnych do FOZZ.
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