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SPRAWOZDANIE Z WYSTAWY STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ!

ZORGANIZOWANEJ W RAMACH KONFERENCJI „POLSKA I UNIA
EUROPEJSKA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA”

(16 CZERWCA 2014, WYDZIAŁ POLITOLOGII UMCS W LUBLINIE)

Rok 2014 to czas niezwykle ważnej dla naszego kraju rocznicy – jubileusz
członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W związku z tym wydarzeniem w ca-
łym kraju miały miejsce różnego rodzaju konferencje, debaty, wystawy, imprezy
plenerowe oraz spotkania.

Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej również odbywały się wykłady
i konferencje poświęcone tematyce integracyjnej, m.in. na Wydziale Politologii
UMCS zorganizowano 5. konferencję w ramach rocznego cyklu seminariów
poświęconych 10. rocznicy przystąpienia Polski do UE pod nazwą „Polska i Unia
Europejska wobec wyzwań współczesnego świata”1. Konferencji tej towarzyszyło
uroczyste otwarcie wystawy Strzał w dziesiątkę!, w projekt której zaangażowali się
pracownicy Centrum Dokumentacji Europejskiej UMCS oraz pracownicy Muzeum
UMCS.

Wystawa powstała z inicjatywy Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Pol-
sce (PKE). Kuratorem merytorycznym ekspozycji była dyrektor Przedstawiciel-
stwa – Ewa Synowiec, która reprezentowała Polskę w roli zastępcy ambasadora
w pierwszych latach funkcjonowania w strukturach UE. Wystawa została przy-
gotowana we współpracy z pracownikami CDE UMCS w Lublinie – Katarzyną
Stachurską-Szczesiak, Marzeną Bukowską oraz Piotrem Sękowskim. Dwie pierw-
sze historyczne plansze zrealizowali pracownicy Muzeum UMCS – Jerzy Kasprzak
i Dariusz Boruch. Graficznie wystawę opracował Paweł Znamierowski. Patronem
Honorowym został minister spraw zagranicznych – Radosław Sikorski.

1 Konferencja odbyła się 16 czerwca 2014 roku na Wydziale Politologii UMCS. Organizato-
rami byli: XVI Komisja Politologii i Stosunków Międzynarodowych, JM Rektor UMCS Stanisław
Michałowski, Oddział Polskiej Akademii Nauk w Lublinie oraz Przedstawicielstwo Komisji Euro-
pejskiej w Polsce, <http://www.umcs.pl/pl/kalendarz-wydarzen,1503,konferencja-polska-i-unia-euro
pejska-wobec-wyzwan-wspolczesnego-swiata,9481.chtm> [data dostępu: 20.10.2014].
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Wystawa została podzielona na 20 wielkoformatowych tablic ze zdjęciami,
które w atrakcyjny sposób prezentują historię integracji europejskiej, proces
przygotowań Polski do członkostwa w Unii Europejskiej oraz pierwsze lata
obecności naszego kraju w strukturach UE. Przedstawione zostały sylwetki osób
szczególnie w ten proces zaangażowanych.

Wystawę otwiera rysunek autorstwa Andrzeja Mleczki pt. Strzał w dziesiątkę!,
który został wykorzystany jako tytuł ekspozycji.

Fot. 1. Rysunek Andrzeja Mleczki

Źródło: Ze strony Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, <http://ec.europa.eu/polska/news/events/
140512
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pl.htm> [data dostępu: 20.10.2014].

Polska w kręgu cywilizacji zachodniej – to tytuł drugiej planszy. Trzecia plan-
sza natomiast, zatytułowana Wkład Polaków w idee integracji Europy, przedstawia
polskie idee uznawane przez niektórych badaczy za zapowiedź nie tylko Ligi Na-
rodów, ale również Organizacji Narodów Zjednoczonych. Tablica Od wspólnoty 6

do Unii 28 państw – to z kolei krótkie przypomnienie procesu kolejnych rozsze-
rzeń Unii Europejskiej. Następne plansze ukazują proces przedakcesyjny. Przed-
stawiono na nich również osoby, które, nie będąc na tzw. pierwszej linii „frontu”,
przyczyniły się do wspólnego sukcesu.

Kolejne tablice przybliżają moment przystąpienia Polski do UE (1 maja 2004) –
Cel osiągnięty – Polska w Unii!, polską prezydencję (lipiec–grudzień 2011) –
Prezydencja – egzamin dojrzałości oraz bilans członkostwa Polski w UE z per-
spektywy 10-lecia. Ostatnia plansza zatytułowana Post scriptum: jak integratorzy
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Polski z UE integrowali się ze sobą. . . ;) zawiera wiele prywatnych zdjęć z różnych
interesujących wydarzeń, np.: fotografię polskiego chóru w Brukseli czy Jasełka

w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE. W tych doniosłych okolicznościach
na zdjęciach uwieczniono również ambasadora RP przy UE – Marka Grelę (za-
kończenie misji dyplomatycznej) wraz z ambasadorem RP przy NATO – Jerzym
M. Nowakiem.

Fot. 2. Wystawa Strzał w dziesiątkę! na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie
(fot. Marzena Bukowska)

Na wystawie zgromadzono niepublikowane wcześniej zdjęcia, również te z pry-
watnych archiwów, np. Ewy Synowiec, Jarosława Pietrasa, Janusza Lewandowskie-
go, Danuty Hübner oraz z archiwum Przedstawicielstwa RP przy UE. Prezento-
wana ekspozycja to jedyna okazja do obejrzenia wielu oryginalnych dokumentów
z czasów przedakcesyjnych, wybranych akcesoriów polskiej prezydencji oraz pa-
miątek związanych z okresem przed 1 maja 2004 roku.

Uroczyste otwarcie wystawy miało miejsce 9 maja 2014 roku w Kolegium
Europejskim w Natolinie. Gościem Honorowym był José Manuel Barroso, prze-
wodniczący Komisji Europejskiej, który podczas wykładu przywołał słowa byłe-
go szefa polskiej dyplomacji Bronisława Geremka: „Stworzyliśmy Europę, teraz
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musimy stworzyć Europejczyków”2. Chwalił też Polskę za dobrze wykorzystane
członkostwo na drodze rozwoju i awansu cywilizacyjnego3. Szef Komisji Euro-
pejskiej jako pierwszy wpisał się do księgi pamiątkowej.

Fot. 3. José Manuel Barroso i Ewa Synowiec
Źródło: <http://ec.europa.eu/polska/news/140509

−
natolin

−
pl.htm> [data dostępu: 12.05.2014].

Wystawa miała charakter objazdowy i została zaprezentowana w dwunastu mia-
stach w Polsce: w Warszawie, Łodzi, Zamościu, Ustce, Słupsku, Olsztynie, Byd-
goszczy, Gdańsku, we Wrocławiu, w Białymstoku, Katowicach oraz w Poznaniu.
W Lublinie na Wydziale Politologii UMCS była eksponowana od 16 czerwca do
2 lipca 2014 roku. Podczas uroczystego otwarcia obecni byli nie tylko pracownicy
i studenci Wydziału Politologii, ale również m.in. JM Rektor prof. dr hab. Stani-
sław Michałowski, prof. dr hab. Ryszard Dębicki (prorektor ds. badań naukowych
i współpracy międzynarodowej), prof. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz (pro-
rektor ds. kształcenia), prof. sztuk muz. Urszula Bobryk, prof. dr hab. Lena Kolar-

2 B. Geremek, Nasza Europa, Kraków 2012, s. XI.
3 Relacja z uroczystego otwarcia wystawy Strzał w dziesiątkę! oraz przemówienie J. M. Barroso

na stronie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Warszawa–Natolin, http://ec.europa.eu/
polska/news/140509

−
natolin

−
pl.htm [data dostępu: 12.05.2014].
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ska-Bobińska (minister nauki i szkolnictwa wyższego), prof. dr hab. Jan Pomorski
(b. prorektor UMCS), prof. dr hab. Józef Kuczmaszewski (b. rektor Politechniki
Lubelskiej), Andrzej Pruszkowski (b. prezydent Lublina).

Podczas prezentacji wystawy w pozostałych miastach gośćmi byli ambasado-
rowie, ministrowie, europosłanki, europosłowie, posłanki i posłowie. Ponadto brali
w niej udział m.in.: Radosław Sikorski, Jacek Saryusz-Wolski, Janusz Lewandow-
ski, Henryka Mościcka-Dendys (podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagra-
nicznych), Marek i Anna Grela, Andrzej Kaczmarczyk (wiceprezydent Słupska),
Tomasz Kossowski (zastępca prezydenta miasta Zamość).

Przy okazji otwarcia wystawy Strzał w dziesiątkę! podkreślano, jak doniosłe
znaczenie dla Polski miało przystąpienie do struktur unijnych oraz zmiany, jakie
zaszły w Polsce w ciągu tej dekady, zainicjowane między innymi dzięki dotacjom
z Unii Europejskiej. Nie ulega wątpliwości, że organizowanie tego typu inicjatyw
ma bardzo duże znaczenie, przybliża bowiem tematykę UE i jest okazją do zapre-
zentowania naszego kraju w strukturach unijnych. Na wystawie można prześledzić,
jak nasz kraj radził sobie na przykład podczas negocjacji czy w czasie prezydencji
Polski, która była bardzo dobrze oceniana przez urzędników unijnych. Mijająca
dekada to czas ewolucji dla Polski. Oczywiście nie wszystkie sprawy zakończone
zostały pomyślnie, ale podsumowując 10 lat członkostwa Polski w UE, można
uznać, że nasz kraj odniósł sukces.
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