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ŚWIAT – EUROPA – NIEMCY. HISTORYCZNE I WSPÓŁCZESNE 
PROBLEMY STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. 

WPROWADZENIE

Drodzy czytelnicy, 
oddajemy w Wasze ręce szczególny numer „Krakowskich Studiów Międzynaro-
dowych”. Jeszcze na początku 2020 r. planowano, że będzie on zawierał szereg 
artykułów naukowych nawiązujących do referatów, które miały być wygłoszone 
na międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 50-lecia pracy 
naukowo-dydaktycznej prof. dr. hab. Erharda Cziomera. Niestety ten pełen wielu 
trudnych doświadczeń rok przyniósł ze sobą jedno wydarzenie, które szczególnie 
silnie odczuła społeczność akademicka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Fry-
cza Modrzewskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie i wielu innych uczelni zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Śmierć 
prof. Cziomera oznacza wielką stratę dla nauki polskiej i niemieckiej, zwłaszcza 
dla stosunków międzynarodowych i nauk o polityce, a także dla jego rodziny, przy-
jaciół, współpracowników i studentów. Profesor pozostawił po sobie lukę, którą 
trudno będzie wypełnić.

Jako pracownicy kierowanej przez Erharda Cziomera Katedry Stosunków 
Międzynarodowych postanowiliśmy podjąć próbę upamiętnienia Go w sposób, 
jaki wydał nam się najwłaściwszy, pamiętając o zaangażowaniu Profesora w pracę 
naukową. 

Profesor Cziomer był redaktorem „Krakowskich Studiów Międzynarodo-
wych” od 2005 r. Zawsze przykładał do tej pracy niezwykłą wagę, pieczołowicie 
przygotowując koncepcję numeru, pilnując jakości i terminowości przekazywa-
nych materiałów, wreszcie pisząc rozbudowane wstępy. Cieszył się z faktu, że Jego 
numer często składał się z dwóch części. Cóż zatem może być lepszym wyrazem 
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uznania dla naszego Mistrza niż wydanie „Krakowskich Studiów Międzynarodo-
wych” w 2020 r. składających się z dwóch tomów dedykowanych Jego pamięci? 
Dodatkowo poświęconych tak szerokiej problematyce, jaka miała zostać poruszo-
na na jubileuszowej konferencji naukowej Profesora. Stąd zbiorczy tytuł nasze-
go wydawnictwa: Świat – Europa – Niemcy. Historyczne i współczesne problemy 
stosunków międzynarodowych. Znalazło się w nim miejsce dla szeregu ważnych 
problemów współczesnych stosunków międzynarodowych związanych z podmio-
tami, jakie w swoich publikacjach często przywoływał prof. Cziomer. Autorzy ar-
tykułów – przyjaciele, współpracownicy i doktoranci, nasze środowisko naukowe, 
wszyscy, którzy chcieli okazać szacunek Profesorowi, przeprowadzili analizy po-
lityk takich państw jak: Stany Zjednoczone Ameryki, Chińska Republika Ludowa, 
Federacja Rosyjska czy Kanada. Sięgnęli do takich regionów jak Afryka czy Eu-
ropa oraz poruszyli problemy współpracy międzynarodowej w ramach Unii Eu-
ropejskiej, NATO i OBWE. Wreszcie odnieśli się do szeregu kwestii związanych 
z pozycją Niemiec i Polski na świecie, ich rolą oraz wyzwaniami, które stoją przed 
rządami tych państw. W  dwóch numerach „Krakowskich Studiów Międzynarodo-
wych” znalazło się zatem wszystko to, co było bliskie i towarzyszyło w badaniach 
prof. Cziomerowi.

Na niniejszy tom złożyły się artykuły autorstwa: Marka Czajkowskiego (The Uni-
ted States Space Force in the American Security Strategy), Piotra Mickiewicza (Re-
alizacja koncepcji super-petrostate w rosyjskiej polityce po 2016 roku), Katarzyny 
Żukrowskiej (Wojna handlowa USA–ChRL i jej konsekwencje), Rafała Kwieciń-
skiego (Zmiana w polityce zagranicznej Chin w erze Xi Jinpinga), Marcina Laso-
nia (Koncepcja polityki obronnej Chińskiej Republiki Ludowej na trzecią dekadę 
XXI wieku), Katarzyny Czornik (Bliski Wschód jako region zintensyfi kowanego od-
działywania i wpływów Chińskiej Republiki Ludowej w drugiej dekadzie XXI wie-
ku), Natalii Adamczyk (Afryka jako obszar rywalizacji Rosji z Zachodem), Tomasza 
Młynarskiego (Francja wobec wyzwań energetyczno-klimatycznych u progu trzeciej 
dekady XXI wieku), Grzegorza Bonusiaka (Transformacja polityki arktycznej Kana-
dy wobec wyzwań klimatycznych), Anny Diawoł-Sitko (Zmiany klimatu a bezpie-
czeństw w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu – wybrane zagadnienia), 
Elżbiety Majchrowskiej (Trade regionalism and its relevance to the multilateral 
system within the WTO in need of reform – the case of EFTA) i Andrzeja Bonusiaka 
(Z badań nad nazwami szkół polskich w Stanach Zjednoczonych Ameryki). 

Jednak nie chcieliśmy, aby Profesor był pamiętany jedynie jako wybitny nauko-
wiec. Z tego powodu numer otwierają wspomnienia, w których ukazano Go także 
jako dobrego, serdecznego człowieka, pełnego poczucia humoru i gotowego do 
pomocy innym. Nie można o tym zapominać.

Liczymy, że ten szczególny numer znajdzie uznanie czytelników ze względu 
na poziom naukowy oraz przesłanie, jakim jest zachowanie w pamięci dorobku 
prof. Erharda Cziomera, które będzie nam towarzyszyło przez kolejne lata. 


