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POLSKA PREZYDENCJA – REFLEKSJE POKONFERENCYJNE

Przed laty, u schyłku lat 70. i w początkach 80. XX w., jako młody doktor nauk 
politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego razem z moimi studentami marzyliśmy 
o wolnej Polsce, o powrocie do Europy Zachodniej, ale naówczas takie marzenia 
– albo raczej pobożne życzenia – zdawały się nieziszczalne. „Imperium zła” razem 
ze swymi satelitarnymi państwami wciąż trwało, jako potęga niewzruszona i groź-
na. Słabym pocieszeniem była wiedza historyczna, że wszystkie imperia zawsze 
upadały, więc i to podzieli ich los. Zwykle wtedy dorzucałem, że takiej chwili 
młode pokolenie zapewne doczeka, ale ja chyba nie. Racjonalne analizy sytuacji 
politycznej w świecie i budowane na tej podstawie przewidywania o dalszym bie-
gu dziejów, nie pozostawiały złudzeń.

Tymczasem kapryśna i nieżyczliwa dotąd historia, niespodziewanie okazała 
się łaskawa, radykalnie odmieniła los Polski. Oto znowu jesteśmy w Europie, teraz 
wśród krajów demokratycznych, wśród narodów wolnych, pracowitych i zamoż-
nych. Zapewne po raz pierwszy w dziejach mamy instytucjonalne międzynarodo-
we gwarancje bezpiecznego bytu państwowego, stabilnego pokoju i normalnego 
życia w zgodzie z narodami Europy. Co więcej, nasz kraj przeżywa okres niebywa-
łego rozwoju cywilizacyjnego i kulturowego, przede wszystkim dzięki finansowej 
i technologicznej pomocy UE. Jako historyk jestem gotów stwierdzić, że w takiej 
skali społecznej i tak dynamiczny rozwój jak obecnie, nigdy przedtem w Polsce nie 
miał miejsca. Nasze pobożne życzenia stały się więc rzeczywistością, a ta rzeczy-
wistość wręcz je przewyższyła. Wyrazem tego jest polska prezydencja w Radzie 
Unii Europejskiej.
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W oczach młodego pokolenia to zdarzenie jawi się jako coś zwyczajnego: 
rotacyjne, półroczne przewodnictwo, banalny fakt polityczny. Ale dla mnie i za-
pewne także dla dużej części mojego pokolenia, polska prezydencja w Radzie UE 
to jest wydarzenie doniosłe, realny wyznacznik trwałego powrotu Polski na euro-
pejską scenę polityczną. Powrotu w nowej, geopolitycznej konfiguracji i nowej 
roli Polski w Europie. Z pewnością nie jest to pozycja pierwszoplanowa, ale jed-
nak znacząca. Świadczy przecież o pozytywnym wizerunku naszego kraju w UE. 
Ukształtowały go w znacznej mierze takie doniosłe wydarzenia w najnowszej hi-
storii, jak wieloletnia walka NSZZ „Solidarność” o wolną i demokratyczną Polskę, 
pokojowa rewolucja polityczna, porozumienie Okrągłego Stołu, otwierające drogę 
do demokracji liberalnej, udana transformacja ustrojowa, czy w końcu obecne cał-
kiem pomyślne zmagania gospodarki z kryzysem. Europejska opinia publiczna, 
między innymi niemiecka, z uznaniem komentuje nasze osiągnięcia, jest też pod 
wrażeniem nader przyjaznego, niekiedy nawet entuzjastycznego, stanowiska Pola-
ków wobec Unii Europejskiej.

Trudno jednak przeczyć temu, że ze świadomości społeczeństw unijnych nie 
został jeszcze usunięty negatywny stereotyp Polski, że krytyczne uwagi i oceny, 
wskazujące na rozmaite niedostatki młodej polskiej demokracji, artykułowane są 
nie tylko przez krajową opozycję polityczną, ale niekiedy także przez europejską 
opinię publiczną. Czy słusznie? Dość powiedzieć, że badania opinii publicznej  
i eksperci potwierdzają fakt występowania u nas takich zjawisk, jak niski poziom 
kultury demokratycznej społeczeństwa, niewiedza o mechanizmach funkcjonowa-
nia rządu w warunkach demokracji liberalnej, nieufny, a często niechętny stosunek 
do państwa, prawa, wymiaru sprawiedliwości, prezydenta, parlamentu, większo-
ści parlamentarnej, rządu czy partii politycznych. Jest też prawdą, że przed paro-
ma laty znaczna część młodych Polaków dostrzegała potrzebę silnego człowieka  
u steru rządów. Z ubolewaniem trzeba skonstatować, że pod tym względem jednak 
niewiele się zmieniło. Co gorsza, ciągle powtarzane przez destrukcyjną, antyde-
mokratyczną opozycję i bezkrytyczne media, negatywne opinie i oceny rządu1, 
źle wróżyły prezydencji sprawowanej przez ekipę premiera Donalda Tuska. Wska-
zywały bowiem na to, że w mediach jako ośrodkach kształtujących mentalność  
i postawy zwykłego obywatela, mamy sporą liczbę pracowników, których profe-
sjonalizm stoi pod znakiem zapytania, gdy publicznie dają wyraz swej niewiedzy 
politycznej lub złej woli.

Świadome tego prestiżowe ośrodki opiniotwórcze, ale również znani ludzie 
nauki i polityki, łącznie z wybitnymi publicystami „Polityki”, „Newsweeka” czy 
„Gazety Wyborczej”, nie kryli pewnego niepokoju o przebieg prezydencji i jej re-
zultaty propagandowe w kraju i za granicą. Ten niepokój wydawał się zasadny 
także dlatego, że reforma administracji rządowej, wprowadzona za rządów koali-
cji PiS–Samoobrona–LPR, upolityczniła bezstronny i neutralny politycznie kor-

1 Na przykład, że rząd jest słaby, marny i nieudolny, premier nic nie robi, podobnie jak i jego 
ministrowie, toleruje się nadużycia władzy i ogólnie aparat państwowy źle funkcjonuje.
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pus służby cywilnej, który działa w ministerstwach, a zatem i w MSZ. A przecież  
o jakości aparatu państwowego decydują zarówno organy państwa, jak i obsługu-
jące je urzędy, stanowiące profesjonalne oparcie dla personelu politycznego, który 
w warunkach demokracji często się zmienia. Profesjonalni urzędnicy gwarantu-
ją sprawne i prawidłowe funkcjonowanie naczelnych organów państwa i stoją na 
straży przestrzegania przez decydentów procedur prawnopolitycznych. Prezyden-
cja była więc testem na demokratyczny styl rządzenia i administrowania unijnymi 
instytucjami.

Na pytanie, czy sprostamy temu zadaniu, wyrażano mniej lub bardziej 
otwarcie wątpliwości. Pamięć o złych doświadczeniach czeskiej prezydencji  
w 2008 r. – w czasie jej trwania opozycja doprowadziła do upadku rządu Mirka 
Topolánka i skończyła się kilkoma skandalami finansowymi – wzmacniała niepo-
koje. Wątpliwości kryły się za pytaniem, czy prezydencja sprawowana przez ekipę 
premiera Donalda Tuska jest w stanie poprawić wizerunek Polski w europejskiej 
opinii publicznej, czy przyczyni się do polepszenia naszej pozycji w UE. Jednym 
słowem, bilans końcowy prezydencji to była wielka niewiadoma.

Na tego rodzaju pytania, nurtujące nie tylko rządzących i środowiska opi-
niotwórcze, lecz także środowisko akademickie, starała się odpowiedzieć konfe-
rencja, która odbyła się trzy miesiące po przekazaniu przez polskiego premiera 
półrocznego przewodnictwa w Radzie UE duńskiemu rządowi, na czele z premier 
Helle Thorning-Schmidt. Konferencję zorganizował Wydział Stosunków Między-
narodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego przy 
współpracy Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów. Przypuszczalnie była to je-
dyna konferencja naukowa w uczelniach akademickich poświęcona temu histo-
rycznemu wydarzeniu.

Temat złożonej i trudnej problematyki polskiej prezydencji wprowadzi-
ła Joanna Skoczek – dyrektor Departamentu Koordynacji Przewodnictwa Polski  
w Radzie UE, reprezentująca Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Interesująco 
przedstawiła program i strategię tej pierwszej, historycznej polskiej prezydencji. 
Zebrani mieli okazję uzyskać szczegółowe informacje o skomplikowanych zada-
niach, jakie stanęły przed rządem i administracją rządową. Joanna Skoczek sporo 
miejsca poświęciła priorytetom prezydencji, zawartych się w dyrektywach:
1) integracja europejska jako źródło wzrostu,
2) bezpieczna Europa – żywność, energia, obronność,
3) Europa korzystająca na otwartości.

Część konferencji poświęcona wystąpieniom polskich przedstawicieli  
w Parlamencie Europejskim z konieczności została ograniczona, z powodu nie-
obecności zapowiedzianych wcześniej osób: Lidii Geringer de Oedenberg, Róży 
Thun i Bogusława Sonika. Przekazali oni jednak organizatorom materiały audio-
wizualne, które zaprezentowano podczas konferencji. 
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W toku dyskusji poruszono wiele kwestii, a konsul generalny RP w Edyn-
burgu, Tomasz Trafas oraz Marta Żak, zastępca dyrektora Wydziału Strategii  
i Rozwoju Urzędu Miasta Kraków, podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat 
wydarzeń dyplomatycznych i kulturalnych.

W tym miejscu nie mogę pominąć poczucia zawodu, jaki sprawili uczest-
nikom konferencji krakowscy przedstawiciele w Parlamencie Europejskim, Róża 
Thun i Bogusław Sonik, którzy nie znaleźli czasu, by spotkać się ze swoimi wybor-
cami. Można przypuszczać, że dla europarlamentarzystów są dobre i złe terminy 
na spotkania z elektoratem – dobre są tylko podczas kampanii wyborczej. W takiej 
sytuacji honor deputowanych z okręgu krakowskiego ratowała przedstawicielka 
opozycji politycznej, Joanna Senyszyn. Osoba niezwykła, członek NSZZ „Solidar-
ność”, profesor ekonomii, posłanka SLD, jedna z ważniejszych przedstawicielek 
lewicy, a przy tym kontrowersyjna publicystka („Przegląd”, „Trybuna”, „Fakty  
i Mity”), błyskotliwa, z językiem ostrym jak brzytwa. Jej wystąpienie z pewnością 
wielu słuchaczy mocno zaskoczyło. Rzeczowo, gruntownie i – co jest nie mniej 
istotne – bezstronnie, lecz w sposób niepozbawiony akcentów krytycznych, oceni-
ła dorobek polskiej prezydencji, jej mocne i słabe strony, akcentując przy tym nie-
wątpliwe osiągnięcia. Nie dziwi więc, że zebrani zasłużenie nagrodzili ją długimi 
oklaskami.

Jeżeli idzie o tematykę referatów wygłoszonych na sesji naukowej, szcze-
gólną uwagę skupiły wystąpienia Magdaleny Bainczyk i Pauliny Habas, skoncen-
trowane na implikacjach prawnych i politycznych traktatu z Lizbony dla polskiej 
prezydencji w Radzie UE. Ta kwestia była ważna dlatego, że polska prezydencja 
przypadła na okres, kiedy nowe ramy instytucjonalne UE i sposób jej funkcjo-
nowania (określony traktatem z Lizbony) nie zostały w pełni ukształtowane. To 
otwierało tej prezydencji pole manewru do przeprowadzania nowych, własnych 
inicjatyw, modyfikujących pod względem treści i formy, formułę sprawowania pre-
zydencji.

O wpływie kryzysu strefy euro na charakter prezydencji, a także o stanowi-
sku Polski wobec planowanych rozwiązań traktatowych, interesująco mówił Ja-
kub Stankiewicz. Natomiast do przewodniej dyrektywy prezydencji: Bezpieczna 
Europa – żywność, energia, obronność – nawiązały referaty poświęcone złożonej 
i trudnej problematyce bezpieczeństwa energetycznego Anny Piziak-Rapacz oraz 
Tomasza Młynarskiego. Autorka pierwszego uporządkowała i zdefiniowała pod-
stawowe zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa energetycznego, przytoczyła też 
medialne oceny działalności polskiej prezydencji. Z kolei Tomasz Młynarski ze-
stawił bilans osiągnięć i niepowodzeń naszej prezydencji w dziedzinie bezpieczeń-
stwa energetycznego. Na podkreślenie zasługuje teza o naszym wkładzie w zde-
finiowanie zewnętrznej polityki energetycznej UE, dzięki czemu został określony 
dalszy kierunek rozwoju polityki energetycznej oraz pozytywna opinia o polskich 
działaniach na rzecz uwspólnotowienia polityki energetycznej przez zniesienie we-
wnętrznych barier dla stworzenia wspólnego rynku energetycznego. Do niepowo-
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dzeń autor zaliczył między innymi to, że nie udało się w planach KE zrównoważyć 
wytwarzanie energii uwzględniając udział paliw węglowych. Z punktu widzenia 
polskich interesów to oznacza straty finansowe, gdyż strategia KE „Energy Road-
map 2050” wymusi na Polsce kosztowne inwestycje w najnowsze technologie lub 
w energię jądrową.

Kolejny, nader aktualny problem, odnoszący się do zmiany zachodzących  
w polityce klimatyzacyjnej UE stał się przedmiotem analizy Sandry Fiałek. Zmia-
ny klimatu wynikające ze wzrostu temperatury kuli ziemskiej kwestię określenia 
polityki klimatyzacyjnej uczyniły istotną nie tylko w skali globalnej, ale i euro-
pejskiej. Warto nadmienić, że polityka klimatyzacyjna w Europie, jak stwierdzają 
eksperci, jest o wiele kosztowniejsza aniżeli w innym regionach Ziemi. Protokół  
z Kioto, podpisany przez UE, zobowiązuje ją do działania w kierunku zmniejszenia 
emisji gazów cieplarnianych. Wedle wspomnianej autorki, za sukces należy uznać 
wynegocjowanie przez Polskę na konferencji w Durbanie globalnego porozumie-
nia w sprawie ochrony klimatu, że udało się przekonać Chiny, Indie i Brazylię do 
zobowiązania o redukcji emisji gazów cieplarnianych po 2020 r.

Problematyką roli w polityce zagranicznej UE, jaką odegrała Arabska Wio-
sna, zajął się Jerzy Zdanowski. Burzliwe protesty i konflikty zbrojne, które przero-
dziły się w krajach arabskich w rewolucję polityczną najpierw w Tunezji (grudzień 
2010), a potem w Egipcie (styczeń 2011), Libanie i innych krajach regionu, i przy-
kuwały uwagę opinii publicznej całego świata, zmusiły UE jako rzecznika demo-
kracji liberalnej i obrońcę praw człowieka, a tym samym i polską prezydencję, do 
zajęcia stanowiska wobec dramatycznych wydarzeń w świecie arabskim. W efek-
cie Arabska Wiosna zepchnęła w cień tak ważne dla naszej prezydencji wydarzenia 
polityczne, jak otwarcie Partnerstwa Wschodniego na nowe inicjatywy, podpisa-
nie umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą czy zredagowanie traktatu akcesyjnego 
Chorwacji. Sprawa Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej, zajmująca 
mniej eksponowane miejsce w polityce zagranicznej polskiej prezydencji, została 
naświetlona w referacie Krzysztofa Żęgota. Z dużym zainteresowaniem zebranych 
spotkało się także ostatnie wystąpienie Marcina Radwana – „Polska jako europej-
ska agora kultury”, który dowodził, że program kulturalny polskiej prezydencji, 
w tym promocja polskiej kultury, zakończyły się prawdziwym sukcesem. Tysiąc 
projektów artystycznych w kraju zrealizowanych pod hasłem „Kultura dla zmiany 
społecznej”, spotkania europejskiej społeczności kulturalnej, Europejski Kongres 
Kultury we Wrocławiu, gromadzący 300 artystów, naukowców, filozofów oraz 
działaczy kulturalnych, 10 stolic: Bruksela, Berlin, Londyn, Madryt, Paryż, Mińsk, 
Kijów, Warszawa, Pekin i Tokio, jako miejsca promocji polskiej kultury, plenero-
wy spektakl „Planeta Lem” w Europie obejrzany przez 12 tys. widzów, wystawy, 
jak na przykład „Złote czasy Rzeczypospolitej” w Madrycie (95 tys. widzów), czy 
w Berlinie „Obok. Polska–Niemcy. 1000 lat historii w sztuce”, koncerty dla 7 tys. 
melomanów – to bez wątpienia imponujące wydarzenia kulturalne.
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Ale jest też prawdą, że prezydencja to było wielkie wyzwanie bardziej dla 
ekipy premiera Donalda Tuska i administracji rządowej, niż dla społeczeństwa. 
Dlatego z satysfakcją trzeba stwierdzić, że zarówno rząd, jak i administracja po-
myślnie zdali egzamin z demokratycznego stylu sprawowania władzy. Skądinąd 
potwierdzają to wyniki badań przeprowadzonych przez OBOP: naszą prezydencję 
pozytywnie oceniło 68% Polaków (negatywnie 28%). Konkludując należy przy-
znać, że w rachunku osiągnięć i niepowodzeń polskiej prezydencji przeważyły 
osiągnięcia, zakończyła się ona sukcesem, wprawdzie nie głośnym i spektakular-
nym, ale jednak sukcesem.


