
Wprowadzenie

Fundacja Konrada Adenauera wspólnie z Akademią im. Jakuba z Paradyża 
w Gorzowie Wielkopolskim organizuje od 2015 roku cykl debat „Spotkania 

na pograniczu”. Celem cyklu jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie 
uczestnictwa Polski i Niemiec w procesie integracji europejskiej. Debaty mają 
charakter interdyscyplinarny i dotyczą zagadnień kulturowych, gospodarczych, 
politycznych i konkretnych działań podejmowanych przez samorządy obydwu 
państw. Sprzyjają one budowaniu lepszego zrozumienia na pograniczu pol-
sko-niemieckim wśród uczestniczących w spotkaniach naukowców, studentów, 
przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz mieszkańców regio-
nów przygranicznych.

Po ponad dwóch latach trwania projektu pragniemy zaprezentować szerszej 
publiczności tematy poruszone podczas dotychczasowych spotkań. Zespołowi 
redakcyjnemu udało się zebrać od części uczestników naszych debat teksty, 
które przygotowali specjalnie do niniejszej publikacji. Dodatkowo do udziału 
w projekcie wydawniczym zaproszeni zostali wybitni znawcy problematyki pol-
sko-niemieckiej, spoza grona uczestników debat. 

Dzięki różnorodności prezentowanych głosów i spojrzeń, publikacja uzu-
pełnia dotychczasowy stan badań i kompleksowych, specjalistycznych, a co 
najważniejsze pogłębionych opracowań naukowych dotyczących tej tematyki. 
Autorzy artykułów podejmują próbę wyjaśnienia relacji i zależności, występują-
cych w ramach Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem rosnącej roli 
Polski i Niemiec. Tym samym praca dobrze wpisuje się w kontekst poszukiwania 
nowych ujęć i sposobów myślenia o roli obu państw w systemie międzynarodo-
wym, jak również w działalność Fundacji Konrada Adenauera. 

Fundacja Konrada Adenauera to niemiecka fundacja polityczna, ideowo 
związana z chrześcijańską demokracją, która wspiera idee demokracji, pań-
stwa prawa i społecznej gospodarki rynkowej, nie tylko w Niemczech, ale też 
w ponad 100 krajach na całym świecie. W Polsce Fundacja otworzyła swoje 



Angelika Klein8

biuro już w 1989 roku i od początku angażowała się w proces przyjęcia Polski 
do NATO i Unii Europejskiej. Dziś koncentruje się natomiast na wspieraniu 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i jakości demokracji. 

Rocznie realizujemy ponad 100 projektów: seminariów, konferencji i warsz-
tatów, przygotowywanych samodzielnie lub we współpracy z polskimi partne-
rami. Uzupełnieniem tych przedsięwzięć są stypendia, programy studyjne oraz 
publikacje wydawane i dotowane przez Fundację. Cieszymy się, że mogliśmy 
przyczynić się do powstania tej publikacji i tym samym do rozwoju merytorycznej 
debaty o przyszłości Unii Europejskiej.
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