
 

 
 

we współpracy z  
Fundacją Konrada Adenauera w Polsce i Fundacją Collegium Interethnicum 

zapraszają na  
 

ogólnopolską konferencję naukową poświęconą problematyce 
granic zewnętrznych Unii Europejskiej, zat. 

 

Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic.  

Wymiary funkcjonalny i terytorialny  

granic zewnętrznych UE. 
 
 

Konferencja odbędzie się w dniu 7 czerwca 2016 roku w Instytucie 
Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
(Kampus UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3).  

 
Słowa i określenia typu „granica”, „ochrona granic”, „ bezpieczeństwo granic”, 

„granica Schengen” nigdy w historii Unii Europejskiej nie pojawiały się tak często, tak 

intensywnie i w tak dramatycznych kontekstach, jak obecnie. Na naszych oczach odtwarzane 

są fizyczne granice w postaci płotów, zasieków, a nawet barykad w obawie przed 

niekontrolowanym napływem imigrantów spoza Europy. Coraz częściej mówi się  

o uszczelnianiu granic, kontrolach granicznych i to nie tylko w odniesieniu do tzw. granic 

zewnętrznych UE, ale także w stosunku do granic wewnętrznych, uznanych jeszcze nie tak 

dawno za czysto symboliczne. Bez wątpienia Unia Europejska i poszczególne państwa 

członkowskie stają obecnie przed wielkim wyzwaniem zdefiniowania na nowo swojej 

tożsamości poprzez określenie: przebiegu i lokalizacji swych granic zewnętrznych, a przede 

wszystkim  tego, jakie funkcje powinny one pełnić.  

Organizatorzy ogólnopolskiej konferencji poświęconej problematyce granic Unii 

Europejskiej mają na uwadze, że na przełomie lat 80. i 90. XX Europa stała się areną zarówno 

unieważniania dotychczasowych, jak i powstawania nowych granic politycznych. Ten 

renesans granic odsłonił nowe czy też ukazał ze zdwojoną siłą niedostrzegane niegdyś 

znaczenia i funkcje granic politycznych, ich ambiwalentne oblicze i pełną sprzeczności naturę. 

Zwłaszcza proces integracji europejskiej, który od początku lat 90. XX wieku nabrał znacznej 

dynamiki, skutkował wzrostem zainteresowania problematyką granic, a sama Unia 



Europejska stała się swoistym laboratorium wszelkiego rodzaju granic: terytorialnych  

i symbolicznych, granic jako fenomenów politycznych, gospodarczych, społecznych  

i kulturowych. Stało się tak za sprawą przede wszystkim wprowadzenia dwóch nowych 

kategorii granic: granic wewnętrznych i granic zewnętrznych Unii Europejskiej, którym 

przypisano odmienne znaczenia i funkcje.  

Planując powyższą konferencję mamy na uwadze, że pytania o granice zewnętrzne UE 

nieustannie powracają tak w odniesieniu do ich lokalizacji, funkcji, jaki i natury. A waga tych 

pytań rośnie, im częściej zastanawiamy się czym jest i czym ma być Unii Europejska. Tak jak 

sama UE, tak i jej granice zewnętrzne poddawane są bowiem dalszym przeobrażeniom.  

I chociaż unijne granice, z formalno-prawnego punktu widzenia nadal pozostają granicami 

międzypaństwowymi, jednocześnie „stały się” granicami specyficznej, jedynej w swoim 

rodzaju, wspólnoty ekonomiczno-politycznej. W tym sensie pytania o ich charakter  

i pełnione przez nie funkcje, a także ich miejsce w przestrzeni stanowią pole dociekań 

dotyczących UE jako takiej.  

Problem w tym, że o ile jeszcze kilkanaście lat temu rozważania dotyczące granic Unii 

Europejskiej stanowiły element dyskusji o swoistej redystrybucji prestiżu międzynarodowego 

i poszerzaniu strefy dobrobytu i komfortu życiowego, względnie perspektyw na jego szybkie 

osiągnięcie, o tyle obecnie zasadniczo zmienił się ciężar gatunkowy afiliacji towarzyszących 

pojęciu granic zewnętrznych, w pewnym stopniu także wewnętrznych. Coraz więcej mówi się 

o strefie bezpieczeństwa, zagrożeniach, funkcjach kontrolnych i ochronnych granic, 

zamykaniu się Europy. Z głównego nurtu dyskusji europejskiej usuwane są kwestie dotyczące 

poszerzania strefy Schengen, akcesji kolejnych państw do UE, większego „otwierania” się 

europejskiego rynku na współpracę z krajami sąsiednimi. Retorykę pogłębiania i rozszerzania 

europeizacji, zastępuje retoryka renacjonalistyczna, nacechowana coraz mniej skrywaną 

wrogością wobec wszelkich „inności” i odwołująca się do strachu przed zagrożeniami 

wynikającymi z konfrontacji międzycywilizacyjnych, odmiennych kulturowo, a przez to  

w znaczącym stopniu nieprzystawalnych stylów i sposobów życia. W najbliższych latach 

kluczowe dla procesu integracji europejskiej będzie zatem to czy za obecną zmianą retoryki 

politycznej podążą na trwałe określone działania polityczne, czy zmienią się nie tylko 

zachowania polityczne, ale także przeformułowane zostaną główne cele i instrumenty 

europejskiej polityki. Przekonanie, że na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej problemy 

te skupiają się jak w soczewce, a ich analiza stanowić może cenne źródło wiedzy  

o przeobrażeniach procesu integracji europejskiej stanowi główne założenie badawcze 

powyższej konferencji.   

 

Przedmiotem konferencji będzie analiza zewnętrznych granic UE. Podczas 

konferencji podjęte zostaną takie kwestie jak:  

1/ funkcje pełnione przez granice zewnętrzne UE, ze szczególnym naciskiem na funkcje 

kontrolne i zapewnienia bezpieczeństwa. W tym aspekcie krytycznej analizie poddamy 

zwłaszcza reżim graniczny Schengen. Przedstawimy pogłębioną ocenę jego funkcjonowania 

oraz wskażemy na pożądane i niepożądane kierunki jego rozwoju w przyszłości, zwłaszcza  

w kontekście obecnego bezprecedensowego kryzysu uchodźczego w Europie.  



2/ lokalizacja granic zewnętrznych UE i ich uwarunkowania: geopolityczne, gospodarcze  

i społeczno-kulturowe. Podejmiemy dyskusję nad przyszłością, celowością  

i problematycznością procesu rozszerzania UE (i strefy Schengen) oraz celami  

i instrumentami Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Ze szczególną uwagą przyjrzymy się także 

tendencjom dezintegracyjnym odnoszącym się do zapowiedzi wyłączania się wybranych 

państw z procesu integracji lub wybranych obszarów europejskiej integracji. Wskażemy na 

potencjalne scenariusze zmiany zasięgu terytorialnego UE oraz rekomendowane kierunki 

dalszych działań instytucji unijnych i państw członkowskich w tym zakresie. 

 

Jednocześnie, obok zarysowanych powyżej wyzwań teoretycznych, chcielibyśmy podjąć 

próbę refleksji metateoretycznej  i odpowiedzi na pytanie o to, z jakimi deficytami po stronie 

nauk społecznych i humanistycznych należy się zmierzyć, podejmując wyzwanie analizy 

przemian zachodzących w odniesieniu do zakresu i funkcji granic zewnętrznych UE. Nie ulega 

bowiem żadnej wątpliwości, że dotychczasowe instrumentarium w zakresie metodologii  

i kluczowych paradygmatów badawczych obecnych na gruncie: politologii, stosunków 

międzynarodowych, socjologii, geografii politycznej czy nawet antropologii kulturowej 

okazuje się niewystarczające, by uzyskać w pełni satysfakcjonujące analizy dotyczące 

(r)ewolucji granic zewnętrznych UE. 

 

Do udziału w konferencji zapraszamy naukowców z różnych dyscyplin naukowych: 
politologów, socjologów, badaczy stosunków międzynarodowych, geografów politycznych, a 
także przedstawicieli instytucji i urzędów publicznych oraz instytucji pozarządowych, 
ośrodków badawczych i eksperckich zajmujących się problematyką konferencji. 
 
Rada programowa konferencji: 
Przewodniczący - Prof. dr hab. Radosław Zenderowski, Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego   
Prof. Aleksandra Trzcielińska-Polus, Uniwersytet Opolski 
Prof. dr hab. Klaus Ziemer, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
Prof. Janusz Balicki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
 
Komitet organizacyjny: 
Dr Monika Trojanowska-Strzęboszewska 
Dr Piotr Burgoński 
Dr Krzysztof Cebul 
 
Zasady udziału w konferencji 
Organizatorzy przewidują dwie możliwości udziału w konferencji: z referatem (300 zł) i bez 
referatu (50 zł). 
 
Opłata konferencyjna w wysokości 300 zł obejmuje: 
- materiały konferencyjne, 
- poczęstunek kawowy i obiad, 
- certyfikat uczestnictwa, 
- publikację artykułu po zatwierdzeniu jej przez redaktora i uzyskaniu pozytywnej oceny 
recenzenta monografii.  
 



Opłata konferencyjna w wysokości 50 zł obejmuje: 
- materiały konferencyjne, 
- poczęstunek kawowy i obiad, 
- certyfikat uczestnictwa. 
 
Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu uczestników na konferencję. 
 
Zgłoszenia 
Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  
10 maja 2016 r. na adres: m.strzeboszewska@uksw.edu.pl. Formularz zgłoszeniowy 
umieszczony został w oddzielnym pliku.  
 
Procedura opłaty 
Opłatę, po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa, należy wpłacać na konto: 
Fundacja Collegium Interethnicum 
ul. Fasolowa 32/4 
02-482 Warszawa 
ING Bank Śląski S.A 
Nr rachunku 13 1050 1012 1000 0090 3055 2542 
Z dopiskiem (tytuł wpłaty) „Granice UE – konferencja” 
Faktury zostaną przesłane Państwu drogą mailową. 
 
Uwaga 
Organizatorzy zastrzegają, że w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń konferencja zostanie 
odwołana. Wówczas opłaty konferencyjne będą zwrócone Wpłacającym. 
 
 
Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany do dnia 25 maja 2016 r. 
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