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1 lipca 2011 r. Polska objęła przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Była 
to pierwsza prezydencja w ramach trio stworzonego z Danią i Cyprem (1 lipca 
2011–31 grudnia 2012), która – co warto podkreślić – przypadła na okres imple-
mentacji traktatu lizbońskiego. Próba oceny podjętych w okresie półrocznej prezy-
dencji działań Polski stała się przedmiotem wielu spotkań i konferencji oraz analiz 
i opracowań zarówno polskich, jak i zagranicznych, zwłaszcza w Niemczech.

Jedną z nich jest publikacja Polen als Motor des europäischen Integrations-
prozesses. Bilanz der polnischen Ratspräsidentschaft [Polska jako motor procesu in-
tegracji europejskiej. Bilans polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej] 
pod redakcją Beate Neuss i Antje Nötzold. Stanowi ona rezultat międzynarodowej 
konferencji interdyscyplinarnej, która odbyła się w styczniu 2012 r. na Uniwersyte-
cie Technicznym w Chemnitz z udziałem ekspertów polskich i niemieckich. Wśród 
autorów znaleźli się naukowcy z następujących polskich i niemieckich ośrodków: 
Centrum Stosunków Międzynarodowych w Warszawie, Uniwersytet Techniczny 
(Technische Universität Chemnitz) w Chemnitz, Centrum Willy’ego Brandta we 
Wrocławiu, Instytut Spraw Publicznych w Warszawie, Fundacja Nauka i Polityka 
(Stiftung Wissenschaft und Politik) w Berlinie, Uniwersytet w Poczdamie (Univer-
sität Potsdam), Uniwersytet w Kolonii (Universität zu Köln) i Uniwersytet Wro-
cławski.
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Omawiana książka składa się z trzech części. W pierwszej części, zatytu-
łowanej Polen in der Europäichen Union [Polska w Unii Europejskiej], zamiesz-
czone zostały opracowania, której myśl przewodnia brzmi: „Nie można zrozumieć 
roli Polski w 2011 r. bez określenia jej stanowiska wobec procesu integracji eu-
ropejskiej”. Niewątpliwie artykuły Moniki Sus [Polen in der Europäichen Union 
1989–2011. Auf dem Weg zur Reife, s. 13–30] i Agnieszki Łady [EU-enthusiasti-
sche Gesellschaft mit wenigen EU–Kenntnissen, s. 31–44], znakomicie wpisują się 
w ideę tej część publikacji.

Druga część – Die polnische Ratspräsidentschaft 2011 [Polskie przewodnic-
two w Radzie Unii Europejskiej] – poświęcona została analizie celów i osiągnięć 
polskiej prezydencji. Składają się na nią artykuły Iwony Kozłowskiej [Schwer-
punkte der polnischen Ratspräsidentschaft, s. 47–58], Kaia-Olafa Langa [Konsoli-
dierung in schwierigem Umfeld – Die Östliche Partnerschaft als Handlungsscher-
punkt der polnischen Ratspräsidentschaft, s. 59–78], Matthiasa Niedobitka [Von 
der polnisch-ukrainischen Grenze nach schengen – Freizüzgigkeit, Innen- und Ju-
stizpolitische Zusammenarbeit, s. 79–99], Stefana Garszteckiego [Kohäsionspolitik 
und polnische Regionen – Europäisierung von oben oder von unten?, s. 101–122] 
oraz Thomasa Mehlhausena i Ireneusza P. Karolewskiego [Die polnische EU–Rats-
präsidentschaft: Evaluations- und Analysekriterien, s. 123–141].

Natomiast w trzeciej części: Polen, Deutschland und Europa [Polska, Niem-
cy i Europa], przedstawiono polską politykę w kontekście sąsiedztwa z Niemcami 
z uwzględnieniem historycznych obciążeń wzajemnych relacji. Ta część zawie-
ra teksty: Burkarda Steppachera [Polen, Deutschland und Europäische Einigung 
– Wegmarken und Schlüsseljahre, s. 145–162], Waldemara Czachura i Jędrzeja 
Trojanowskiego [Deutsche Polenwahrnehmung und die polnische EU–Ratpräsi-
dentschaft, s. 163–182] oraz Sebastiana Płóciennika [Bereit für die Eurozone? Wirt-
schaftliche Herausforderungen Polens auf dem Weg zum Kern der EU, s. 183–205].

Spośród powyżej przywołanych opracowań na szczególną uwagę zasługują 
dwa artykuły. Pierwszym z nich jest tekst Kaia-Olafa Langa poświęcony Partner-
stwu Wschodniemu (PW) w programie i praktyce polskiej prezydencji. Autor za 
cel postawił sobie odpowiedź na pytanie, w jaki sposób Polska realizowała za-
łożone cele i z jakimi wyzwaniami została skonfrontowana podczas półrocznej 
prezydencji. Realizacji tak sformułowanego celu służyło przyjęcie określonej 
struktury analizy, począwszy od naszkicowania miejsca PW wśród priorytetów 
polskiego przewodnictwa, zaprezentowania konkretnych celów, które Polska za-
mierzała osiągnąć, aby pogłębić Partnerstwo Wschodnie, poprzez ukazanie kwestii 
utrudniających realizację polskich priorytetów, skończywszy na oglądzie praktyki 
prezydencji i krótkim podsumowaniu, wraz z ogólną oceną osiągnięć prezydencji  
w odniesieniu do Partnerstwa Wschodniego. Należy się zgodzić z tezą Kaia-Olafa 
Langa, że jeszcze przed przejęciem przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii 
Europejskiej było oczywiste, że rozwijanie współpracy UE z jej wschodnimi są-
siadami będzie jednym z głównych punktów polskiej prezydencji. Polska bowiem 



157POLEN ALS MOTOR DES EUROPÄISCHEN INTEGRATIONSPROZESSES...

przed akcesją do UE była promotorem współpracy z Ukrainą i innymi państwa-
mi wschodnioeuropejskimi, a po przystąpieniu do UE należała do grupy państw 
członkowskich, które postulowały ustanowienia efektywnej polityki sąsiedztwa  
i aktywniejsze wspieranie procesu reform na wschodnich peryferiach UE. Wester-
nizacja i przybliżenie państw wschodnioeuropejskich do UE były postrzegane jako 
gwarancja zachowania geopolitycznego pluralizmu za wschodnią granicą Polski, 
a tym samym jako „reasekuracja wobec neoimperialnych dążeń Rosji w przestrze-
ni poradzieckiej”. K.-O. Lang analizuje cele polskiej prezydencji w odniesieniu 
do Partnerstwa Wschodniego na dwóch płaszczyznach. Podkreśla przy tym, że 
na płaszczyźnie bilateralnej najważniejszy był z perspektywy Warszawy postęp  
w procesie negocjowania nowych układów regulujących relacje z krajami partner-
skimi. Dlatego też za cel postawiono zakończenie negocjacji umowy stowarzysze-
niowej i będącej jej częścią umowy o wolnym handlu z Ukrainą oraz rozpoczęcie 
negocjacji o liberalizacji z innymi państwami. Natomiast na płaszczyźnie multila-
teralnej Warszawa podjęła próby zarówno dowartościowania współpracy sektoro-
wej w ramach Partnerstwa Wschodniego, w tym zwłaszcza polityki transportowej, 
rolnictwa, polityki bezpieczeństwa i obrony, jak i wzmocnienia jego komponentu 
społeczeństwa obywatelskiego. Po przeanalizowaniu ograniczeń polskiego prze-
wodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, do których zaliczył osłabienie uprawnień 
samej instytucji prezydencji wynikającej z przepisów traktatu lizbońskiego oraz 
bariery wpływające negatywnie na dynamikę działań takie, jak wydarzenia Arab-
skiej Wwiosny, kryzys zadłużeniowy w strefie euro i sytuacja polityczna w pań-
stwach objętych Partnerstwem Wschodnim, zwłaszcza na Ukrainie w konsekwen-
cji aresztowania i postawienia przed sądem byłej premier Julii Tymoszenko oraz 
przedstawieniu głównych wydarzeń z praktyki prezydencji w odniesieniu do Part-
nerstwa Wschodniego, Lang sporządza jej ogólny bilans. W ocenie niemieckiego 
eksperta SWP Partnerstwo Wschodnie było tym priorytetem w programie polskiej 
prezydencji, w przypadku realizacji którego nie można było oczekiwać znaczą-
cych osiągnięć. Ograniczenia i bariery natury politycznej, instytucjonalnej bądź 
o charakterze programowym utrudniały Warszawie działania na rzecz rozwijania 
tego wymiaru polityki UE. Strategia Polski polegała „na obronie już osiągniętego” 
i wynikała z pragmatycznej oceny stanu faktycznego. Bilans polskiej prezydencji 
dokonany przez Langa wypada raczej pozytywnie. Przy czym odpowiedź na pyta-
nie o realny wpływ Polski na rzecz rozwijania PW będzie możliwa przypuszczalnie 
dopiero za kilka lat.

Autorami drugiego rekomendowanego opracowania, Deutsche Polen-
wahrnehmung und die polnische EU–Ratpräsidentschaft [Niemieckie postrzega-
nie Polski i polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej] są W. Czachur  
i J. Trojanowski. Celem autorów jest przedstawienie obrazu Polski w Niemczech 
podczas jej prezydencji. Co więcej, Czachur i Trojanowski podjęli próbę odpowie-
dzi na pytania, jak była postrzegana w Niemczech Polska i jej polityka europejska  
w okresie od lipca do grudnia 2011 r. i czy polska prezydencja wywarła wpływ na 
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zmianę niemieckiego obrazu Polski. Odwołali się do literatury przedmiotu oraz 
wykorzystali polskie badania w tym zakresie, realizowane przez Instytut Spraw 
Publicznych oraz artykuły zamieszczone w niemieckiej prasie. Z przeprowadzonej 
analizy wynika, że niemieckie media nie poświęciły szczególnej uwagi polskiej 
prezydencji. Zdaniem autorów, było to wynikiem specyfiki przewodnictwa wyni-
kającej z przepisów traktatu lizbońskiego, a nie jakości polskiego zaangażowania 
w sprawy europejskie. Co istotne, w większości komentarzy i artykułów na te-
mat osiągnięć prezydencji Polska i jej polityka europejska zostały ocenione pozy-
tywnie, przy czym wskazywano na zasadniczą zmianę tej polityki, jak również na 
konstruktywne inicjatywy w zakresie polityki europejskiej. Czachur i Trojanowski 
podkreślają, że polityczna i gospodarcza stabilność, silna wola modernizacji pol-
skiego rządu i język polskiej elity, wskazujący na gotowość do kompromisu, od-
grywały zasadniczą rolę w uzasadnieniu powyższej oceny w niemieckich mediach. 
Ciekawa wydaje się przy tym konstatacja autorów dokonana po jakościowej ocenie 
prasy, że pojęcia „modernizacja” i „Europa” funkcjonują jako centralne kategorie 
w obecnej percepcji Polski. W odniesieniu do drugiej tezy, że prezydencja nie skut-
kowała zasadniczą zmianą w niemieckim postrzeganiu Polski, autorzy stwierdzają, 
że przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej pozwoliło na potwierdzenie i umoc-
nienie w niemieckich – i także europejskich – oczach wizerunku „polskiej polityki 
europejskiej jako przyjaznej wobec integracji i wiernej wspólnocie europejskiej”. 
Zauważają przy tym, że zmiana w postrzeganiu Polski zapoczątkowana została 
wraz z utworzeniem proeuropejskiego rządu Donalda Tuska w 2007 r. i była kon-
sekwencją kondycji polskiej gospodarki, która jako jedyna w Unii Europejskiej 
przetrzymała kryzys gospodarczy bez załamania koniunktury. Co więcej, kryzys 
ten zamarkował linię podziału nie między Wschodem i Zachodem, lecz Północą  
i Południem – stąd też Niemcy były zmuszone poszukiwać nowych partnerów 
(obok Francji). W tej sytuacji „Niemcy stały się dla Polski partnerem w poszuki-
waniu nowej pozycji w Europie; zaś Polska dla Niemiec – stabilnym partnerem ich 
polityki europejskiej”.

Nie sposób w tym miejscu dokonać omówienia wszystkich artykułów, jed-
nak oceniając całość publikacji należy podkreślić, że jest to interesująca pozycja 
poświęcona problemom polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. 
Słabością książki jest brak zakończenia, w którym byłyby zawarte wnioski z po-
ruszanego w poszczególnych artykułach spektrum zagadnień. Nie umniejsza to 
jednak wartości publikacji, która pozwala czytelnikowi poznać teoretyczne i prak-
tyczne aspekty analizowanej problematyki.


