Wprowadzenie
Szanowni Państwo!
Zabrze od dziewiętnastu lat gości wybitnych naukowców, którzy pogłębiają
naszą wiedzę o historii regionu i kraju, mechanizmach funkcjonowania różnych
sfer życia społecznego oraz relacjach międzyludzkich na przestrzeni dziejów
Polski i Europy. Efekty tych spotkań mają także wymiar edukacyjny i popularnonaukowy, czym przyczyniają się do zachowania dziedzictwa kulturowego i pielęgnowania wiedzy o naszych przodkach.
Z satysfakcją przyjmujemy dziś kolejną publikację serii naukowej „Kultura Europy Środkowej”, zatytułowaną „Systemy reprezentacji i parlamentaryzm
w Europie Środkowej w rozwoju historycznym”, stanowiącą cenny głos w wielowątkowej dyskusji o demokracji, parlamentaryzmie, samorządności i aktywności obywatelskiej. Zawiera ona interesujące referaty oraz zapis panelu na temat
„Demokracja dziś – ewolucja czy schyłek? W poszukiwaniu ustroju idealnego”.
Z pewnością warto przybliżyć sobie wyniki badań naukowych oraz wypowiedzi
takich autorytetów, jak: prof. Szewach Weiss, prof. Ewa Chojecka, prof. Henryk Samsonowicz i sędzia Jerzy Stępień. Zapewniają one wysoki poziom debaty i wynikających z niej wniosków, dotyczących wagi parlamentaryzmu dla
rozwoju naszego kraju oraz istotnych zagrożeń, jakie stają przed współczesną
demokracją w wymiarze globalnym. Mam nadzieję, że interdyscyplinarne badania pomogą lepiej zrozumieć mechanizmy powstawania tych zagrożeń, a publikacje takie jak ta ułatwiają proces edukacji obywatelskiej.
Jestem przekonana, że zawarty w publikacji dorobek naukowy badaczy
z krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich wniesie istotny wkład do
rozważań na temat przeszłości, teraźniejszości i przyszłości parlamentaryzmu
europejskiego.
Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent miasta Zabrze

Vorwort
Sehr geehrte Damen und Herren!
Seit 19 Jahren heißt Zabrze herausragende Wissenschaftler willkommen, die
uns das Wissen über die Geschichte der Region und des Landes, die Mechanismen
der Funktionsweise von unterschiedlichsten Sphären des gesellschaftlichen Lebens
und zwischenmenschliche Beziehungen in der Geschichte Polens und Europas
zu vertiefen helfen. Die Ergebnisse dieser Treffen haben eine Bildungsdimension
und einen populärwissenschaftlichen Charakter, zugleich leisten sie einen Beitrag
zum Erhalt des Kulturerbes und zur Pflege des Wissens über unsere Vorfahren.
Mit einer großen Zufriedenheit nehmen wir die nächste Veröffentlichung
aus der wissenschaftlichen Reihe „Kultura Europy Środkowej” [„Kultur Mitteleuropas“] unter dem Titel „Systemy reprezentacji i parlamentaryzm w Europie Środkowej w rozwoju historycznym” [„Vertretungssysteme und Parlamentarismus im Mitteleuropa in der historischen Entwicklung“] entgegen, in der eine
vielschichtige Auseinandersetzung über Demokratie, Parlamentarismus, Selbstverwaltung und bürgerliche Aktivitäten über Jahrhunderte der Geschichte zusammengefasst wurden. Neben spannenden Beiträgen umfasst sie eine Aufnahme der Podiumsdiskussion „Demokratie heute – Evolution oder Endphase. Auf
der Suche nach einem vorbildlichen politischen System“.
Mit Gewissheit lohnt sich es, sich mit Ergebnissen der wissenschaftlichen
Studien und mit Aussagen von Autoritäten wie Prof. Szewach Weiss, Prof. Ewa
Chojecka, Prof. Henryk Samsonowicz und Richter Jerzy Stępień vertraut zu
machen. Dank ihnen wird ein hohes Niveau der Debatte und ihrer Schlussfolgerungen über die Bedeutung des Parlamentarismus für die Entwicklung unseres Staates und wesentliche Gefährdungen der heutigen Demokratie im globalen Ausmaß sichergestellt. Ich bin der Hoffnung, dass dieses fachübergreifende
Forschungswerk helfen wird, die Mechanismen der Entstehung derartiger Gefährdungen besser zu verstehen und dass Veröffentlichungen, wie die uns hier
vorliegende, den Prozess der Bürgerbildung erleichtern.
Ich bin fest davon überzeugt, dass das in der Veröffentlichung dargestellte
wissenschaftliche Werk der Forscher aus in- und ausländischen akademischen
Zentren einen wesentlichen Beitrag zu Erwägungen über die Vergangenheit, die
Gegenwart und die Zukunft des europäischen Parlamentarismus leisten wird.
Małgorzata Mańka-Szulik
Präsidentin der Stadt Zabrze

