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Proces akcesji Polski do Unii Europejskiej od pocz¹tku przemian w pañstwie w 1989 r. i rzu-
conego przez rz¹d Tadeusza Mazowieckiego has³a „powrotu do Europy” od lat cieszy siê
nies³abn¹cym zainteresowaniem badaczy wielu dyscyplin naukowych. Liczba publikacji na ten
temat przyrasta w zawrotnym tempie. Coraz wiêcej na rynku pojawia siê s¹¿nistych monografii
i raportów oceniaj¹cych z ró¿nej perspektywy czasowej i rzeczowej polskie dokonania w zakre-
sie integracji ze strukturami Unii Europejskiej. Np. w 2009 r. ukaza³a siê blisko 600-stronicowa
praca przygotowana do druku przez autorów zwi¹zanych z Departamentem Analiz i Strategii
UKIE, drobiazgowo oceniaj¹ca tylko piêæ lat polskiego cz³onkostwa w UE w wymiarze gospo-
darczym, spo³ecznym i politycznym1. W 2014 r. z okazji dziesiêciolecia polskiego cz³onkostwa
w tej organizacji liczyæ siê nale¿y z erupcj¹ podobnych wydawnictw.

W tej sytuacji pojawia siê zasadne pytanie, w jakim kontekœcie umieœciæ najnowsz¹ publika-
cjê Z. Sujkowskiej-¯yckiej, wskazaæ, co przes¹dza o jej wartoœci poznawczej i naukowej przy-
datnoœci. Lektura tej publikacji pozwala jednak¿e na udzielenie odpowiedzi pozytywnej.
Z pewnoœci¹ nie jest to ujêcie analityczne, gdy¿ musia³oby rozd¹æ ksi¹¿kê do niebywa³ych roz-
miarów. Jest to raczej monografia bêd¹ca syntetyczn¹ ocen¹ przeobra¿eñ w Polsce, które doko-
na³y siê po jej akcesji do UE. Wysoki stopieñ uogólnienia pewnych tematów i zagadnieñ
sprawia, i¿ si³¹ rzeczy ma ona charakter zwiêz³ego przekazu z wyeksponowaniem w¹tków, które
zajmuj¹ miejsce szczególne w badaniach naukowych.

Przystêpuj¹c do sporz¹dzenia monografii Autorka przeprowadzi³a szeroko zakrojon¹ kwe-
rendê badawcz¹, co zosta³o wyeksponowane w Bibliografii. Przejrzana i wykorzystana z do-
brym skutkiem zosta³a dokumentacja rz¹dowa i unijna, raporty i sprawozdania, materia³y
statystyczne bêd¹ce wynikiem ekspertyz sporz¹dzanych przez wyspecjalizowane instytuty ba-
dawcze i oœrodki naukowe. Szczególnie pomocne ukaza³y siê monografie, czêœci prac zbioro-
wych, artyku³y w periodykach naukowych i materia³y ze stron internetowych. Dominuje
literatura polska, ale te¿ sporo jest wydawnictw w jêzyku angielskim. Generalnie literatura jest
reprezentatywna dla realizowanego przedsiêwziêcia badawczego.

Przechodz¹c do oceny struktury pracy nale¿y stwierdziæ, ¿e jest ona przejrzysta, przemyœla-
na, a uk³ad treœci logiczny i spójny. Ksi¹¿ka jest napisana dobrym jêzykiem. Autorka ma pewn¹
lekkoœæ pióra polonisty, narracja jest wartka i absorbuj¹ca czytelnika. Widaæ w ksi¹¿ce auten-
tyczn¹ pasjê i zaanga¿owanie. Autorka miejscami a¿ zanadto „szar¿uje”, gdy np. pisze „w na-
szym pañstwie”, „my Polacy” „odpowiadamy za Polskê w Unii Europejskiej i ca³¹ Wspólnotê,
której czêœci¹ jest Polska”. Ten bezpoœredni przekaz trafiaj¹cy do serca i emocji czytelnika nie-
wiele ma wspólnego z deskrypcj¹ w kategoriach sine ira et studio. Na szczêœcie to rzadkie przy-
padki, gdy¿ wyk³ad jest utrzymany w naukowej dyscyplinie, a Autorka przyk³adnie panuje nad
zgromadzonym materia³em badawczym.

Pod wzglêdem merytorycznym, ale i warsztatowym, recenzowan¹ monografiê Autorka po-
dzieli³a na cztery rozdzia³y, nie licz¹c Wstêpu, Zakoñczenia i Bibliografii.

Wstêp do ksi¹¿ki ma charakter bardziej klasyczny. Z. Sujkowska-¯ycka przedstawi³a przed-
miot badañ, nakreœli³a pytania badawcze, postawi³a te¿ odpowiednie hipotezy. Szeroko stara³a
siê uzasadniæ celowoœæ podjêtych badañ i przyjête metody badawcze. Nastêpnie zaprezentowa³a
strukturê pracy i ju¿ bardziej w ujêciu syntetycznym przedstawi³a istniej¹cy dorobek naukowy
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1 5 lat Polski w Unii Europejskiej, praca przygotowana przez zespól redakcyjny w sk³adzie:
M. Ka³u¿yñska, K. Smyk, J. Wiœniewski, Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2009.



w tym zakresie. Trzeba jej niew¹tpliwie przyznaæ racjê, ¿e w literaturze naukowej zarówno kra-
jowej, jak i zagranicznej brakuje tak syntetycznego, kompleksowego zwartego opracowania
dotycz¹cego przeobra¿eñ w Polsce bêd¹cych wynikiem akcesji do Unii Europejskiej. Recenzo-
wane opracowanie w du¿ym stopniu wype³nia istniej¹c¹ lukê i ma szansê zaistnieæ na rynku
ksiêgarskim równie¿ jako dobre kompendium wiedzy dla studentów, nauczycieli i dziennikarzy.

Rozdzia³ pierwszy recenzowanej pracy (Polska przed akcesj¹ do Unii Europejskiej. Polity-
ka, gospodarka, spo³eczeñstwo) ma charakter wprowadzaj¹cy. Ukazuje on skomplikowan¹
i z³o¿on¹ drogê Polski do zjednoczonej Europy, gdzie szczególnie wyeksponowano poszczegól-
ne etapy prowadz¹ce do akcesji. Wiele miejsca tutaj poœwiêcono sytuacji ekonomicznej pañstwa
w okresie przemian systemowych i kondycji spo³eczeñstwa, któremu przysz³o zmierzyæ siê z tak
dog³êbn¹ transformacj¹.

Drugi rozdzia³ ksi¹¿ki (Efekty integracji w wymiarze politycznym, gospodarczym i spo³ecz-

nym) kolejno analizuje stanowisko polskich partii politycznych wobec akcesji, przybli¿a wp³yw
integracji na warunki ¿ycia w Polsce, przeobra¿enia w sferze gospodarki. Rozdzia³ zamykaj¹
analizy statystyczne dotycz¹ce postrzegania przez Polaków kryzysu finansowego strefy euro
pañstw cz³onkowskich UE zapocz¹tkowanego w 2008 r.

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e pe³niê kunsztu badawczego Autorka wykaza³a w rozdziale trze-
cim (Wdra¿anie polityki spójnoœci. Implikacje dla Polski), gdzie widaæ, ¿e czuje siê najlepiej
i posiada w tym zakresie niekwestionowane kompetencje. Z. Sujkowska-¯ycka przedstawia im-
plementacjê œrodków strukturalnych w Polsce, wp³yw integracji europejskiej na pog³êbienie in-
tegracji europejskiej i szeroko opisuje polski rynek pracy w warunkach cz³onkostwa w Unii
Europejskiej.

Ostatni interesuj¹cy rozdzia³ pracy (W poszukiwaniu nowego kszta³tu integracji europej-

skiej) zdecydowanie odbiega od g³ównego nurtu rozwa¿añ Autorki. Ta czêœæ pracy raczej nakre-
œla scenariusze rozwojowe – te optymistyczne i pesymistyczne – dla Unii Europejskiej w bli¿-
szej i dalszej perspektywie. Polska wystêpuje tu raczej w tle. Silnie natomiast Autorka eksponuje
w¹tek niedokoñczonej modernizacji kraju, który jest skonfrontowany z kryzysem ideowo-ustro-
jowym i instytucjonalnym Unii Europejskiej. Na s. 244–254 trafnie pokazuje, w jakim kierunku
powinny przebiegaæ polskie procesy rozwojowe z po³o¿eniem akcentu na wspó³pracê – jak to
okreœla – „powi¹zania sfery wytwórczej ze sfer¹ wiedzy” i trudno tutaj nie przyznaæ jej racji.

Dzisiaj z perspektywy blisko dziesiêcioletniej i to mo¿na zauwa¿yæ na kartach tej ksi¹¿ki, ¿e
akcesja Polski i pozosta³ych 11 pañstw do Unii Europejskiej oraz ich przystosowywanie siê do
unijnych standardów by³o bodaj¿e (obok przyjêcia traktatu z Maastricht) najwiêkszym wyzwa-
niem dla tej organizacji. Poprzednie poszerzenia, te z 1973, 1981, 1986 i 1995 roku przebiega³y
w zupe³nie innych warunkach, gdy Wspólnoty posiada³y niema³e rezerwy finansowe, a sytuacja
gospodarcza w œwiecie by³a sprzyjaj¹ca. Obecnie reperkusje œwiatowego kryzysu gospodarcze-
go wprowadzi³y niema³y chaos i zamieszanie, zrodzi³y w¹tpliwoœæ w sens istnienia unijnej kon-
strukcji i ca³ego „projektu Europa”. Mo¿na siê w tej sytuacji w ca³ej rozci¹g³oœci podpisaæ pod
koñcowymi refleksjami Autorki, ¿e obecny kryzys mo¿na przezwyciê¿yæ przez determinacjê
polityków i szerzej pañstw cz³onkowskich, a rzucone w ksi¹¿ce has³o „czas decyzji, czas
dzia³ania” ma z pewnoœci¹ swoje g³êbokie uzasadnienie.
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