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Agnieszka Bielawska, Koœcio³y rzymskokatolicki i ewangelicki
w RFN wobec pojednania polsko-niemieckiego oraz integracji Polski
ze Wspólnotami Europejskimi i Uni¹ Europejsk¹, Wydawnictwo
Adam Marsza³ek, Toruñ 2009, ss. 308.
Piêciolecie rozszerzenia Unii Europejskiej w 2004 roku o 10 nowych pañstw to czas refleksji
nad przemianami lat dziewiêædziesi¹tych, których efektem by³o ukszta³towanie nowych zewnêtrznych granic Unii. Niebagateln¹ rolê w tych historycznych przemianach odegrali nie tylko
politycy, ale tak¿e przedstawiciele Koœcio³a rzymskokatolickiego i ewangelickiego w RFN.
Koœció³ by³ pierwsz¹ instytucj¹ po II wojnie œwiatowej, która nawo³ywa³a do pojednania polsko-niemieckiego. Biskupi polscy wyci¹gaj¹c w 1965 roku rêkê pojednania do „Niemieckich
Braci w Chrystusowym Urzêdzie Pasterskim” stworzyli nowy standard w stosunkach polsko-niemieckich, a zamykaj¹ce „Orêdzie” zdanie „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie” sta³o
siê drogowskazem póŸniejszych stosunków polsko-niemieckich. Opinia niemiecka, a przede
wszystkim hierarchia katolicka nie czu³a siê na si³ach by na ten list odpowiedzieæ w sposób satysfakcjonuj¹cy Polaków. Dopiero opublikowany 22 marca 1968 roku „Memoria³ katolików
niemieckich dotycz¹cy kwestii polsko-niemieckich” zwany równie¿ jako „Memorandum Bensberskie” udzieli³ poparcia dialogowi miêdzykoœcielnemu i respektowa³ prawa narodu polskiego
do egzystencji w wyznaczonych granicach.
Momentem prze³omowym w postêpuj¹cej ma³ymi kroczkami normalizacji by³o podpisanie
w grudniu 1970 roku przez socjaldemokratyczny rz¹d Willi Brandta uk³adu normalizacyjnego
z Polsk¹. Nowa polityka wschodnia zapocz¹tkowana w Niemczech zachodnich przez kanclerza
Brandta wydawa³a pierwsze owoce, o czym œwiadczy³o podpisanie uk³adu RFN–ZSRR w Moskwie w sierpniu 1970 roku. Stosunki polsko-niemieckie zaczê³y nabieraæ nowego wymiaru
w niespokojnych latach 80-tych, gdy coraz bardziej postêpowa³ rozk³ad imperium realnego socjalizmu. Przez lata stanowisko koœcio³a niemieckiego wobec kwestii stosunków polsko-niemieckich i granicy wschodniej Niemiec ró¿ni³o siê od stanowiska rz¹dowego. Podobnie rzecz
siê mia³a po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego. Ewangelicki Koœció³ Niemiec wspiera³
swoich polskich s¹siadów pomoc¹ materialn¹ i duchow¹. Koœcio³y i zwi¹zki wyznaniowe
w Niemczech s³a³y do Polski ogromne iloœci paczek z ¿ywnoœci¹, ubraniami i innymi towarami
powszechnego u¿ytku.
Gdy rozpad³ siê system totalitarny w ZSRR, polski rz¹d pod przewodnictwem premiera – katolika umo¿liwi³ legalne funkcjonowanie niemieckiej mniejszoœci narodowej, a hierarchia koœcielna cofnê³a zastrze¿enia do pos³ugi duszpasterskiej w jêzyku niemieckim. Symboliczne
spotkanie kanclerza Kohla i premiera Tadeusza Mazowieckiego w by³ym maj¹tku pruskim rodziny von Moltke w Krzy¿owej potwierdzi³o przemiany demokratyzacyjne w Polsce i zapocz¹tkowa³o nowe otwarcie w stosunkach polsko-niemieckich. Gest pojednania obu polityków
z upadaj¹cym w tle murem berliñskim by³ tego dowodem. Podpisany w Warszawie w 1990 roku
przez ministra spraw zagranicznych Hansa Dietricha Genschera polsko-niemiecki uk³ad potwierdzaj¹cy nienaruszalnoœæ granicy polsko-niemieckiej, wytyczonej w 1945 roku zamkn¹³
okres wzajemnych roszczeñ, oczekiwañ i lêków. Zawarty w nastêpnym roku dwustronny uk³ad
o dobrym s¹siedztwie i przyjaznej wzajemnej wspó³pracy wprowadzi³ oba kraje na drogê normalizacji i zwyk³ych relacji partnerskich.
Ponad trzystustronicowa publikacja Agnieszki Bielawskiej jest analiz¹ ponad piêædziesiêciu
lat historii kontaktów Koœcio³a rzymskokatolickiego i ewangelickiego w RFN z jego wschod-
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nim s¹siadem. Autorka bada zawi³e relacje obydwu koœcio³ów oraz ich ewolucjê od czasu powstania RFN, NRD i PRL, a koñczy na przyst¹pieniu III RP do struktur unijnych.
Ksi¹¿ka sk³ada siê ze wstêpu, czterech rozdzia³ów u³o¿onych chronologicznie i zakoñczenia. Na uwagê zwraca bogata bibliografia, w tym monografie, artyku³y publicystyczne i strony
internetowe polskich i niemieckich instytucji badawczych. Nale¿y podkreœliæ ogrom zanalizowanych i wymienionych w wykazie wielojêzycznych materia³ów Ÿród³owych, do których Autorka dotar³a za pomoc¹ Internetu. Zdziwienie budzi jedynie umieszczona na pierwszym
miejscu strona internetowa wikipedii, która jak wiadomo nie spe³nia funkcji wiarygodnego
Ÿród³a, a nawet znana jest z licznych przek³amañ. Autorka z ³atwoœci¹ porusza siê po materiale
badawczym w jêzyku polskim, niemieckim, angielskim i francuskim. Wszelkie konkluzje Autorki poparte s¹ faktami i Ÿród³ami historycznymi, a du¿a iloœæ cytowanych dokumentów potwierdza wiarygodnoœæ prezentowanych opinii. Publikacja zosta³a wzbogacona wykazem
skrótów i indeksem nazwisk.
Analizowany materia³ badawczy zosta³ podzielony wed³ug kryteriów czasowo-rzeczowych.
Pierwszy rozdzia³ prezentuje trudne lata powojenne i wysi³ek Koœcio³a rzymskokatolickiego
i ewangelickiego w Niemczech w utrzymaniu w³asnej to¿samoœci pomimo podzia³u kraju na
dwa pañstwa. Omówiono w nim najwa¿niejsze oficjalne dokumenty publikowane prze oba Koœcio³y, które mia³y wp³yw na normalizacjê wzajemnych relacji i pocz¹tki pojednania polsko-niemieckiego w latach siedemdziesi¹tych. Ten pierwszy etap zakoñczono zreszt¹ s³usznie na
roku 1989, prze³omowym w stosunkach miêdzy zarówno rz¹dami, jak i Koœcio³ami.
W drugim rozdziale przedstawiono fazy stanowiska Koœcio³ów wobec polskich aspiracji
unijnych. Lata 1994–1997 obfitowa³y w wa¿ne dla wst¹pienia Polski do Unii Europejskiej wydarzenia, a z niemieck¹ prezydencj¹ od lipca 1994 roku wi¹zano du¿e nadzieje. Jednoœæ narodów europejskich, w szczególnoœci Polaków i Niemców by³a zadaniem priorytetowym dla
biskupów zrzeszonych w ramach Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej COMECE.
Du¿e wsparcie otrzyma³a rozszerzaj¹ca siê Europa od Ewangelickiego Koœcio³a Niemiec, który
popar³ wszystkie rozwi¹zania zawarte w Traktacie z Maastricht. Autorka przeœledzi³a proces integracji i postêpy Polski w d¹¿eniu do Unii Europejskiej z perspektywy Koœcio³ów niemieckich,
posi³kuj¹c siê solidnie udokumentowan¹ bibliografi¹ oryginalnych dokumentów i oœwiadczeñ
Rad Koœcio³a Ewangelickiego w Niemczech, a tak¿e opracowaniami polskich i zagranicznych
znawców przedmiotu: jak Ewa Kawecka-Wyrzykowska, Marceli Kosman, Antoni Czubiñski,
Jerzy Krasuski, Krzysztof Malinowski, Klaus Ziemer, Dieter Bingen. Wa¿ny dla niewtajemniczonego czytelnika jest podrozdzia³ wprowadzaj¹cy, w którym przedstawiono sytuacjê w Koœcio³ach niemieckich w latach 1989–1991, które stanowi³y istotn¹ cezurê w przemianach
spo³eczno-narodowych. Na tle tego opisu scharakteryzowano podzia³ administracyjny Koœcio³a
katolickiego i ewangelickiego, wymieniaj¹c arcybiskupstwa Koœcio³a rzymskokatolickiego
w ich pe³nym brzmieniu niemieckim i polskim, a tak¿e strukturê Ewangelickiego Koœcio³a
Niemiec.
Kolejny rozdzia³ obejmuje krótki czasookres. S¹ to cztery decyduj¹ce lata pomiêdzy 1998–2002
starañ Polski o cz³onkostwo w Unii Europejskiej. Zanalizowano wysi³ki rz¹du AWS-Unii Wolnoœci i osobiste zabiegi ministra spraw zagranicznych Bronis³awa Geremka o zacieœnianie kontaktów ze stron¹ niemieck¹ na wszystkich mo¿liwych szczeblach i zabieganie o poparcie RFN
dla starañ Polski o cz³onkostwo w Unii Europejskiej i NATO. Gdy obecnoœæ w sojuszu militarnym sta³a siê faktem rok póŸniej to obecnoœæ w UE nie by³a ju¿ taka oczywista. Niepokój o dalszy ci¹g rokowañ wi¹za³ siê ze zmian¹ we w³adzach federalnych po wyborach do Bundestagu
w 1998. Gdy po okresie pog³êbienia siê stosunków integracyjnych pomiêdzy oboma krajami,
nasta³ czas Realpolitik Schrödera, obawiano pojawienia siê „interesów niemieckich” w Europie
i zaniechania planów Osterweiterung. Jak¿e mi³¹ niespodziank¹ by³a postawa nowo wybranego
kanclerza w sprawie podzia³u g³osów w Radzie Unii Europejskiej i przyznanie Polsce takiej samej liczby g³osów jak Hiszpanii (27). Obok debat politycznych Autorka nie doszuka³a siê reak-
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cji Koœcio³ów Niemieckich na rokowania akcesyjne i postanowienia Traktatu nicejskiego, co
spowodowane by³o zaanga¿owaniem w konstrukcjê Karty Praw Podstawowych dla Unii Europejskiej. Dopiero po posiedzeniu Rady Europejskiej w Laeken w 2001 r. i powo³aniu Konwentu
Europejskiego, przygotowuj¹cego ró¿ne warianty reformy UE Koœció³ rzymskokatolicki wspólnie z Ewangelickim Koœcio³em Niemiec uœwiadamiali reformatorom wartoœci duchowe tworz¹cej
siê wspólnoty, transparentnoœæ podejmowanych decyzji, wspó³pracê i potrzebê budowania zaufania zarówno do dzia³añ instytucji europejskich, jak i do ludzi.
Tematem przewodnich ostatnich lat rokowañ by³y kontrowersje wokó³ przystosowania Polski do unijnych standardów w zakresie rolnictwa. Wspólna Polityka Rolna wymaga³a nie lada
wysi³ku od polskich rolników, a „star¹ 15” czeka³y wydatki zwi¹zane z dop³atami. Koœcio³y niemieckie, œwiadome ogromu ró¿nic i dysproporcji gospodarek wewnêtrznych pañstw kandydackich, rozpatrywa³y wspólnie z biskupami europejskimi w ramach COMECE kwestiê gotowoœci
tych pañstw do konkurencji na otwartym rynku unijnym. By jednak nie dopuœciæ do rozczarowania skutkami urzeczywistnienia produkcji rolnej i móc cieszyæ siê owocami przyst¹pienia do UE
pañstwa cz³onkowskie musia³y siê podzieliæ pomoc¹ strukturaln¹, bo jak nawo³ywa³y koœcio³y
nakazuje tego „Chrystusowe przykazanie mi³oœci bliŸniego”. Postulowane przez Koœcio³y niemieckie debaty o rolnictwie w pañstwach Europy Œrodkowej i Wschodniej mog³y chocia¿ czêœciowo z³agodziæ skutki przemian w tej bran¿y.
Czwarty i ostatni rozdzia³ koncentruje siê na postawie Koœcio³ów niemieckich w latach
2003–2004 wobec rozszerzenia Unii Europejskiej, powstawania Traktatu Konstytucyjnego,
a w szczególnoœci odwo³ania do Boga w preambule. Temat ten zosta³ potraktowany z niezwyk³¹
starannoœci¹ i zegarmistrzowsk¹ precyzj¹. Krok po kroku Autorka zaprezentowa³a prace grupy
roboczej pod przewodnictwem Antonio Vitorino nad sposobem i nastêpstwami przyjêcia Karty
Praw Podstawowych i wymienia³a g³ówne elementy zawarte w projektach Traktatu. Równie
wa¿na dla koœcio³ów niemieckich by³a kwestia ich statusu po wejœciu Konstytucji w ¿ycie i dialogu Koœcio³ów z instytucjami unijnymi. Do³¹czenie do Konstytucji europejskiej treœci Deklaracji nr 11 z Traktatu amsterdamskiego, gwarantuj¹cej przyjêcie statusu Koœcio³ów, religijnych
zrzeszeñ i poszanowanie wspólnot religijnych w pañstwach cz³onkowskich spotka³o siê z zadowoleniem, czego wyrazem by³a Uchwa³a Synodu Generalnego dotycz¹ca umowy o Konstytucji
dla Europy z 14 paŸdziernika 2003 r. Pomimo postulowanego braku odniesienia do chrzeœcijañstwa i Boga w Traktacie podpisana na szczycie przywódców pañstw i rz¹dów UE 29 paŸdziernika 2004 r. preambu³a Traktatu ustanawiaj¹cego Konstytucjê dla Europy nie stanowi³a dla
Koœcio³ów niemieckich przeszkody do jej zaakceptowania. Konstytucja Unii by³a ciê¿ko wypracowanym kompromisem, a on w³aœnie jest fundamentem Unii Europejskiej.
W zakoñczeniu dokonano podsumowania badañ nad niemieckim Koœcio³em rzymsko-katolickm i Koœcio³em ewangelickim, jego roli w procesie pojednania polsko-niemieckiego, jak
i tworzeniu zrêbów przysz³ej Unii Europejskiej. Bilans dotyczy kolejnych dekad, zaczynaj¹c od
lat szeœædziesi¹tych, kiedy to Ewangelicki Koœció³ Niemiec w przeciwieñstwie do stanowiska
rz¹du zachodnioniemieckiego jawnie opowiada³ siê za pojednaniem ze wschodnim s¹siadem.
List biskupów polskich z 1965 roku do Episkopatu Niemiec sta³ siê przyczynkiem nowego dialogu miêdzykoœcielnego i miêdzynarodowego, który biskupi niemieccy potwierdzili w Memorandum Bensberskim. Koœcio³y niemieckie opowiada³y siê za ratyfikacj¹ Uk³adu miêdzy PRL
a RFN, wspiera³y dzia³ania rz¹du Willy’ego Brandta, podkreœla³y niesprawiedliwoœæ i przemoc
stanu wojennego w Polsce i próbowa³y wyjaœniæ obawy Polaków wobec zjednoczenia Niemiec.
W wiêkszoœci przypadków to Koœcio³y jako pierwsze próbowa³y normalizowaæ stosunki miêdzys¹siedzkie i wywiera³y presjê na politykach niemieckich w budowaniu wspó³pracy i otwieraniu siê na Europê Œrodkow¹ i Wschodni¹.
Praca Agnieszki Bielawskiej uzupe³nia faktografiê i systematyzuje wiedzê o roli Koœcio³ów
niemieckich w pojednaniu polsko-niemieckim, zwraca uwagê na najwa¿niejsze momenty we
wspólnych dziejach, uczy jak niwelowaæ konflikty i wspó³tworzyæ unikaj¹c stereotypów wspóln¹
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p³aszczyznê porozumienia. Dobrze, ¿e podjê³a siê tego tematu unaoczniaj¹c czytelnikowi wagê
i znaczenie Koœcio³a niemieckiego w poszukiwaniu m¹drych rozwi¹zañ w interesie wszystkich
narodów Europy. G³os biskupów polskich i niemieckich zawsze jako pierwszy ostrzega³ przed
pobudzaniem resentymentów, jednostronnych interpretacji historycznej i rozdrapywaniu ran.
Tak¿e w 70-t¹ rocznicê wybuchu II wojny œwiatowej to oni jako pierwsi wystosowali apel do
Europy o rzetelnoœæ, odpowiedzialnoœæ i obronê prawdy w budowaniu klimatu wzajemnego zaufania dla dobra wspólnej Europy.

IZABELA JANICKA
Poznañ

Razem w sieci. Obywatele wobec zmian klimatycznych i przysz³oœci
energetycznej Unii Europejskiej, pod red. Miko³aja J. Tomaszyka,
Adama Jaskulskiego, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM,
Poznañ 2008, ss. 118.
Bezpieczeñstwo energetyczne jest problemem w skali globalnej, a niezak³ócony dostêp do
surowców energetycznych lub energii staje siê kluczowym warunkiem nie tylko rozwoju gospodarek, ale niekiedy bie¿¹cego funkcjonowania w przypadku pañstw uzale¿nionych od ich importu. Rosn¹ce potrzeby rozwijaj¹cych siê krajów, deficyt surowców energetycznych, które
zlokalizowane s¹ nierównomiernie i w znacznej czêœci w regionach niestabilnych politycznie,
wreszcie wykorzystywanie ich w charakterze instrumentu polityki zagranicznej, czego dowodz¹
ostatnie kryzysy wynikaj¹ce ze wstrzymania dostaw gazu przez Rosjê, która za ich pomoc¹ próbuje odbudowaæ sw¹ strefê wp³ywów. W obliczu tych wydarzeñ pañstwa w pojedynkê i w obrêbie wiêkszych podmiotów zastanawiaj¹ siê nad sposobami rozwi¹zania kwestii zabezpieczenia
dostaw surowców energetycznych. Takie dzia³ania podejmowa³y kolejne rz¹dy w Polsce, zarówno na p³aszczyŸnie wewnêtrznej (pomys³ budowy elektrowni j¹drowej), w stosunkach z innymi
pañstwami (most energetyczny z Litw¹, projekt gazoci¹gu z Norwegii) i w ramach Unii Europejskiej (propozycja solidarnoœci energetycznej).
Prób¹ przybli¿enia tej problematyki jest publikacja Razem w sieci. Obywatele wobec zmian
klimatycznych i przysz³oœci energetycznej Unii Europejskiej, która ukaza³a siê nak³adem Wydawnictwa Naukowego Wydzia³u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Powsta³a ona przy wsparciu Wielkopolskiego Punktu Informacyjnego
EUROPE DIRECT Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
Ksi¹¿kê zawieraj¹c¹ dziewiêæ artyku³ów podzielono na dwie odrêbne tematycznie czêœci:
Polityka energetyczna i klimatyczna Unii Europejskiej oraz Polska wobec polityki energetycznej
i klimatycznej Unii Europejskiej. Pierwsza przybli¿a dzia³ania, jakie podjê³a Wspólnota na rzecz
zapewnienia konkurencyjnoœci na rynku energetycznym i bezpieczeñstwa, które maj¹ zapewniæ
trwa³y rozwój gospodarczy. Interesuj¹co prezentuje siê przegl¹d legislacji w tym zakresie oraz
dzia³ania podjête przez pañstwa cz³onkowskie w obszarze instytucjonalnym. Wœród celów polityki energetycznej Unii Europejskiej wymienia siê: stworzenie wewnêtrznego rynku, który zagwarantuje bezpieczeñstwo dostaw i solidarnoœæ pañstw cz³onkowskich na rynku energii i gazu,
stawienie czo³a skutkom zmian klimatycznych oraz wspóln¹ politykê energetyczn¹ w odniesieniu do pañstw trzecich. Wa¿n¹ rolê w podniesieniu rangi tych zagadnieñ odegra³a Polska, która
akcentowa³a koniecznoœæ solidarnego i wspólnego rozwi¹zywania problemów energetycznych.
Niezwykle istotne dla realizacji tych celów jest rzeczywista liberalizacja rynku energetycznego, czemu poœwiêcono jeden z artyku³ów. Ta dziedzina gospodarki nadal pozostaje pod zbyt
du¿¹ kontrol¹ ze strony pañstw, co zak³óca konkurencjê skutkuj¹c choæby wy¿szymi cenami
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i utrudnionym dostêpem dla innych podmiotów zmniejszaj¹c – ze wzglêdu na brak presji konkurencyjnej – efektywnoœæ tego sektora. Przeprowadzenie procesu liberalizacji bêdzie sprawdzianem skutecznoœci unijnych instytucji, bowiem silna jest niechêæ do rozbicia narodowych
monopoli w tym obszarze. Dodatkowym czynnikiem utrudniaj¹cym to zadanie jest niechêæ Rosji do prowadzenia rozmów z Uni¹ Europejsk¹ reprezentuj¹c¹ wszystkie pañstwa cz³onkowskie,
wybieraj¹c te, które s¹ jej bardziej przychylne. W ten sposób rosyjskie firmy s¹ ju¿ obecne
w wielu krajach.
Wœród rozwi¹zañ problemu kurcz¹cych siê zasobów surowców energetycznych wskazuje
siê energetykê j¹drow¹ i energiê odnawialn¹, które równie¿ analizuj¹ autorzy publikacji. Obie
zwi¹zane s¹ ze znacznymi wydatkami, ta pierwsza dodatkowo obci¹¿ona jest pewnym ryzykiem, zwi¹zanym chocia¿by z bezpieczeñstwem instalacji i koniecznoœci¹ przechowywania
odpadów. Rosn¹ce zapotrzebowanie na energiê oznacza wy¿sz¹ emisjê do atmosfery szkodliwych
zwi¹zków chemicznych, dlatego te¿ walka z efektem cieplarnianym jest jednym z priorytetowych celów Unii Europejskiej w zakresie polityki gospodarczej. Zarówno Unia, jak i wszystkie
pañstwa cz³onkowskie s¹ stronami Konwencji Klimatycznej i Protoko³u z Kioto, które wœród
celów wskazuj¹ znacz¹ce ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w najbli¿szych latach.
W czêœci dotycz¹cej Polski, znalaz³y siê artyku³y przybli¿aj¹ce kwestie zwi¹zane z gwarancj¹ bezpieczeñstwa energetycznego, jak¹ dla Polski stanowiæ mo¿e Unia Europejska i zobowi¹zaniami w dziedzinie ochrony œrodowiska wynikaj¹cymi z cz³onkostwa w tej organizacji.
Rz¹dowe projekty przewiduj¹ dywersyfikacjê Ÿróde³ dostaw surowców energetycznych, która
ma siê odbywaæ zarówno na p³aszczyŸnie wspólnotowej, jak i poprzez stosunki bilateralne (na
przyk³ad z Ukrain¹, Gruzj¹, Azerbejd¿anem). Na arenie unijnej Polska jest rzecznikiem solidarnej i bardziej zdecydowanej polityki wobec Rosji, wyjaœniaj¹c ¿e jest to pañstwo nieprzewidywalne. W publikacji traktuj¹cej o takiej tematyce nie mog³o zabrakn¹æ artyku³u dotycz¹cego
Gazoci¹gu Pó³nocnego, który wzbudza tak wiele kontrowersji w Polsce. Wskazuje siê nie tylko
na niemiecko-rosyjsko porozumienie „ponad g³owami” Polaków, ale równie¿ zagro¿enia ekologiczne zwi¹zane z budow¹ ruroci¹gu na dnie Ba³tyku (zobacz raport eurodeputowanego Marcina Libickiego). Przede wszystkim jednak inwestycjê tê przedstawia siê jako argument za
solidarn¹ polityk¹ energetyczn¹ wszystkich pañstw cz³onkowskich, krytykuj¹c przy okazji rz¹d
niemiecki. Ostatnie dwa artyku³y to case-study: energetyczna efektywnoœæ a odnawialne Ÿród³a
energii na przyk³adzie gminy S³ubice oraz model dywersyfikacji zaopatrzenia w gaz na przyk³adzie z³ó¿ zlokalizowanych w Koœcianie.
Przygotowana przez Wydzia³ Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM publikacja dotyczy
niezwykle aktualnej problematyki. Od kilku lat niemal ka¿dej zimy pojawiaj¹ siê informacje
o mo¿liwoœci wstrzymania dostaw gazu przez Rosjê, co uderza we wszystkie pañstwa czerpi¹ce
z ruroci¹gu. O znaczeniu dostêpu do surowców energetycznych œwiadczy rosn¹ca aktywnoœæ
Rosji i pañstw zachodnich na Kaukazie, a s³owo dywersyfikacja na sta³e ju¿ zagoœci³o w jêzyku
debaty publicznej. W Polsce od¿y³a dyskusja nad sensownoœci¹ budowy elektrowni j¹drowej,
coraz czêœciej zwraca siê uwagê na koniecznoœæ oszczêdzania energii i rozwoju sektora energii
odnawialnej.

MARCIN PIECHOCKI
Poznañ
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Tomasz Grzegorz Grosse, Europa na rozdro¿u, Instytut Spraw
Publicznych, Warszawa 2008, ss. 486.
Przyjêcie 12 nowych pañstw, a tak¿e szereg nowych problemów politycznych i gospodarczych wymusi³o debatê dotycz¹c¹ przysz³ego kszta³tu unijnych instytucji i nowej wizji zjednoczonej Europy. Wielokrotnie stawiano pytanie, czy dotychczasowe rozwi¹zania wystarcz¹, by
zapewniæ jej dalsze, skuteczne funkcjonowanie. Brakowa³o jednak wspólnej wizji Unii, aprobowanej przez wszystkie si³y polityczne, a próby reform (Traktat lizboñski) napotyka³y na powa¿ne trudnoœci i opór czêœci pañstw cz³onkowskich.
Tomasz G. Grosse jest ekspertem warszawskiego Instytutu Spraw Publicznych, specjalizuje
siê w problemach rozwoju regionalnego i w studiach europejskich. W swojej pracy Europa na
rozdro¿u, próbuje zmierzyæ siê z pytaniem o przysz³oœæ integracji europejskiej. Grosse usi³uje
przewidzieæ kierunki rozwoju Unii Europejskiej po rozszerzeniu, oraz szanse realizacji poszczególnych koncepcji. Przedstawia równie¿ obszerny katalog wyzwañ, którym musi sprostaæ zjednoczona Europa.
Jako pierwszy z problemów, Autor przedstawia koniecznoœæ dostosowywania siê europejskich instytucji do realiów zglobalizowanej gospodarki œwiatowej. Szeroko omawiaj¹c zmiany
zachodz¹ce na œwiecie wynikaj¹ce z procesu globalizacji, analizuje on jego polityczne i gospodarcze konsekwencje dla zjednoczonej Europy. Stawia jednoczeœnie pytanie o rolê, jak¹ odgrywaæ mo¿e Europa we wspó³czesnym œwiecie.
W nastêpnej kolejnoœci, Grosse podejmuje refleksjê nad geopolitycznym znaczeniem Unii
w XXI wieku. W swoich rozwa¿aniach uwzglêdnia realistyczny paradygmat w stosunkach miêdzynarodowych, w myœl którego pañstwa i ich partykularne interesy nadal stanowi¹ najwa¿niejszy element œwiatowej gry politycznej. Zgodnie z tym ujêciem, rozwa¿a sytuacjê wewnêtrzn¹
Unii Europejskiej z punktu widzenia rywalizacji pañstw i równowagi si³ na kontynencie. Autor
przedstawia warianty uzyskania hegemonii w ramach Unii przez okreœlone pañstwa (Niemcy),
czy ich grupy (np. tandem niemiecko-francuski) oraz ewentualne niebezpieczeñstwa, wynikaj¹ce z takiej sytuacji.
Kolejnym powa¿nym problemem, któremu poœwiêca siê w ksi¹¿ce wiele uwagi, jest stopieñ
legitymizacji unijnych instytucji. Mowa tu miêdzy innymi o deficycie procedur demokratycznych, zagro¿eniach zwi¹zanych z emancypacj¹ brukselskich technokratów. Rozwi¹zaniem
mog³aby byæ dalsza federalizacja Unii, jednak Autor uwa¿a ten scenariusz za ma³o prawdopodobny. Zbyt silne s¹ bowiem narodowe partykularyzmy, zw³aszcza wœród nowoprzyjêtych
pañstw, które dopiero od niedawna mog¹ cieszyæ siê pe³n¹ suwerennoœci¹.
Autor szczegó³owej analizie poddaje równie¿ metody zarz¹dzania stosowane w obrêbie
instytucji europejskich, przeciwstawiaj¹c sobie dwie g³ówne koncepcje: technokratyczn¹ i miêdzyrz¹dow¹. Zastanawia siê równie¿, w jakim kierunku ewoluowaæ bêdzie europejski kapitalizm: czy w stronê liberalnych rozwi¹zañ amerykañskich, czy raczej ku wiêkszej ingerencji
pañstwa w gospodarkê. W swoich rozwa¿aniach, Grosse analizuje poszczególne rozwi¹zania
prawne i ich wp³yw na kszta³t europejskiego rynku. Jednak¿e, mimo szeregu unijnych regulacji,
w Europie funkcjonuj¹ nadal bardzo ró¿ne modele kapitalizmu i istnieje silny opór wobec prób
unifikacji. Tak¿e w tym wypadku, Autor przedstawia wiele mo¿liwych scenariuszy dzia³ania
wraz z ich konsekwencjami.
Z podejœciem do rynku i gospodarki nierozerwalnie zwi¹zane s¹ relacje pomiêdzy pracodawcami a pracownikami. Tym samym w Europie na rozdro¿u nie mog³o zabrakn¹æ miejsca dla
kwestii dialogu spo³ecznego. Wiele uwagi poœwiêcono próbom reform unijnych instytucji i dostosowania ich do zmian, które zasz³y w wyniku rozszerzenia. Autor rozwa¿a, czy jakakolwiek
fundamentalna zmiana jest w ogóle mo¿liwa. Zastanawia siê równie¿, który z modeli integracji
zostanie ostatecznie wybrany: federacja demokratyczna, kondominium technokratyczne, czy
konfederacja miêdzyrz¹dowa. Aktualny kszta³t instytucji unijnych, Grosse okreœla jako roz-
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wi¹zanie hybrydowe, ³¹cz¹ce elementy wszystkich powy¿szych modeli. Takie rozwi¹zanie charakteryzuje siê – jak dot¹d – du¿¹ trwa³oœci¹ i nie jest podatne na zmiany. Jedynie swoisty
prze³om instytucjonalny móg³by przechyliæ szalê na korzyœæ jednego, konkretnego modelu.
Tomasz G. Grosse prezentuje szerokie spektrum problemów, z którymi musi zmierzyæ siê
zjednoczona Europa. Przygl¹da siê im z wielu ró¿nych perspektyw teoretycznych, co pozwala
na uzyskanie pe³niejszego obrazu. W ksi¹¿ce przedstawione zosta³o szereg potencjalnych rozwi¹zañ. Grosse nie narzuca jednej, prostej odpowiedzi. Prezentuje ró¿norodnoœæ dróg, koncepcji
i wariantów dzia³ania. Ta rozbudowana, szczegó³owa analiza stanowi interesuj¹cy przyczynek
do rozwa¿añ nad przysz³oœci¹ integracji europejskiej oraz stoj¹cymi przed ni¹ szansami i zagro¿eniami.

JAN PIOSIK
Poznañ

Parlament Europejski a sprawa Gazoci¹gu Pó³nocnego. Raport
Marcina Libickiego. Bia³a Ksiêga, red. Szymon Szynkowski vel
Sêk, Poznañ 2009, ss. 235.
Problematyka bezpieczeñstwa energetycznego oraz ochrony œrodowiska naturalnego s¹
obecnie jednymi z kluczowych kwestii bêd¹cych na agendzie Unii Europejskiej. Znaczenie tych
spraw podkreœla fakt, i¿ s¹ one wskazywane jako priorytety poszczególnych prezydencji w UE.
Recenzowana publikacja, nie jest publikacj¹ naukow¹, a sprawozdaniem z procedowania
okreœlonego problemu przedstawionego Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego, ale wa¿nego z wielu aspektów dla ca³ej Unii Europejskiej. Bez w¹tpienia publikacja ma przede wszystkim
na celu poinformowanie szerszej opinii publicznej o pracy Komisji Petycji i ca³ego Parlamentu
nad problematyk¹ oceny oddzia³ywania na œrodowisko naturalne projektu gazoci¹gu Nord Stream, jednak¿e nie mo¿na nie wskazaæ, i¿ z punktu widzenia Autorów ma ona tak¿e okreœlone cele
polityczne, na co wskazuje chocia¿by S³owo wstêpne napisane przez Prezesa Prawa i Sprawiedliwoœci.
W pierwszej kolejnoœæ nale¿y wskazaæ na tytu³ publikacji. Pierwsza jego czêœæ wskazuje na
fakt, i¿ przedstawia ona stanowisko PE w kontekœcie projektu, jakim jest budowa gazoci¹gu
Nord Stream. Druga czêœæ tytu³u publikacji „raport Marcina Libickiego” odnosi siê w praktyce
do Rezolucji Parlamentu Europejskiego z 8 lipca 2008 r. w sprawie wp³ywu planowanej budowy
tzw. Gazoci¹gu Pó³nocnego ³¹cz¹cego Rosjê i Niemcy na œrodowisko naturalne Morza Ba³tyckiego. Nie nastêpuje zamieszczenie w publikacji dokumentu, który by³by podstaw¹ przygotowania
owej rezolucji, a co najwy¿ej wskazanie uzasadnienia Przewodnicz¹cego Marcina Libickiego,
co do koniecznoœci przyjêcia rezolucji okreœlonej treœci. Najwiêksze zastanowienie budzi
ostatnia czêœæ tytu³u, gdy¿ w publikacji w zasadzie nie ma mowy o „Bia³ej ksiêdze”, a do tego
nale¿y pamiêtaæ, ¿e dokumenty o tej nazwie przygotowywane s¹ przez Komisjê Europejsk¹.
Publikacja sk³ada siê z kilku czêœci, których celem w znacznym stopniu jest wskazanie kontekstu, w którym sprawozdanie Parlamentu Europejskiego by³o tworzone oraz reakcji na ow¹ rezolucjê. Po pierwsze, s¹ to informacje wprowadzaj¹ce w kontekst przygotowania wskazanej
rezolucji od momentu z³o¿enia petycji do PE, do zakoñczenia g³osowania w Parlamencie, ze
szczególnym zwróceniem uwagi na kwestie polityczne pojawiaj¹ce siê w tle przygotowania
owej rezolucji, czyli wskazania na zaanga¿owanie lobbystów, którzy chcieli oddzia³ywaæ na
treœæ raportu i rezolucji zgodnie z interesami spó³ki Nord Stream. Do tego podkreœlone zostaje
znaczenie tego projektu, jako przedsiêwziêcia niemiecko-rosyjskiego. Bez w¹tpienia czêœæ
pierwsza ma charakter z przewa¿aj¹cym zakresie wypowiedzi o charakterze politycznym.
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Czêœæ druga („Dokumenty”) to tekst wspomnianej rezolucji, wynik g³osowania w Parlamencie Europejskim co do jej przyjêcia, uzasadnienie przedstawione przez wnioskodawcê, zapis debaty na forum PE, przed g³osowanie rezolucji, spis dokumentów, na bazie których sporz¹dzono
w³aœciwy raport oraz podstawê rozpoczêcia ca³ej dyskusji w Parlamencie, jak¹ by³y petycje
wniesione do tej instytucji, jedna z Polski, a druga z Litwy poparta prawie przez 30 000 obywateli.
Kolejna czêœæ „Wys³uchanie publiczne – public heating” to przedstawienie zapisu z wys³uchania publicznego, które odby³o siê 29 stycznia 2008 r. w Parlamencie, maj¹ce na celu zaanga¿owanie podmiotów zainteresowanych w dokonanie wk³adu merytorycznego do raportu
maj¹cego byæ podstaw¹ rezolucji. Bez w¹tpienia wszelkie zainteresowane strony mia³y mo¿liwoœæ wypowiedzenia siê w tej pal¹cej kwestii, ³¹cznie z przedstawicielami przedsiêbiorstwa
Nord Stream. T¹ czêœæ uzupe³niaj¹ dwie analizy, jedna autorstwa A. Riley’a pt. Analiza ekonomiczna i rynkowa projektu Gazoci¹gu Pó³nocnego oraz R. L. Larssona Implikacje projektu Nord
Stream dla bezpieczeñstwa, z³o¿one na rêce Komisji Petycji PE oraz opublikowane w „Miêdzynarodowym Przegl¹dzie Politycznym” (2/2008).
Czêœæ przedostatnia nazwana „Aneksem” zawiera zestawienie zapisów petycji z zapisami
rezolucji PE, dokonane przez jednego z autorów petycji Krzysztofa M¹czkowskiego. Prócz tego
zawarte s¹ artyku³y, jakie pojawia³y siê w prasie polskiej, zagranicznej oraz serwisach agencji
prasowych na temat przyjêtej przez PE rezolucji. Szczególnie ten drugi element jest ciekawy,
z punktu widzenia odbioru tak kontrowersyjnej kwestii przez œrodki masowego przekazu.
Ostatnia czêœæ to zdjêcia z wystawy pt. „The Baltic Europe” zorganizowanej przez Pani¹
Pose³ do PE Hannê Foltyn-Kubick¹ w siedzibie PE w Strasburgu, na marginesie debaty tocz¹cej
siê nad przygotowaniem rezolucji na poziomie Parlamentu i jego Komisji, która to mia³a na celu
wskazanie negatywnych implikacji projektu Gazoci¹gu Pó³nocnego dla œrodowiska naturalnego
Morza Ba³tyckiego.
Na omawian¹ publikacjê badacz zajmuj¹cy siê problematyk¹ integracji europejskiej, mo¿e
spojrzeæ z dwóch podstawowych punktów widzenia. Pierwszy o charakterze ogólnym, umo¿liwia zwrócenie uwagi na dzia³anie instytucji, organów UE oraz podmiotów wp³ywaj¹cych na
proces decyzyjny, dziêki zaprezentowaniu case-study dotycz¹cego okreœlonego problemu. Zosta³o ukazane, jak z tematu istotnego, ale spychanego na margines funkcjonowania UE zw³aszcza przez Komisjê Europejsk¹, uda³o siê zrobiæ punkt zainteresowania PE, a tak¿e ca³ej UE.
Wykorzystana do tego zosta³a œwietnie instytucja petycji do PE, co umo¿liwi³o wydobycie tego
problemu z szuflad eurokratów, poprzez wskazanie ¿¹dania obywateli UE zajêcia siê t¹ pal¹c¹
kwesti¹. Drugi punkt widzenia to publikacja mo¿e byæ widziana jako zaprezentowanie debaty na
bardzo istotny temat niewolny od kontrowersji politycznych, z ca³ym spektrum spojrzeñ na
wskazany w¹tek debaty europejskiej. Choæ formalnie rezolucja dotyczy oddzia³ywania na œrodowisko naturalne Morza Ba³tyckiego projektu, jakim jest Nord Stream, nikt zasadniczo nie
ukrywa, i¿ ma to byæ przede wszystkim pretekst to zahamowania tej inwestycji, w tej formule.
Choæ sam Przewodnicz¹cy wskazuje tylko na mo¿liwoœæ rozwi¹zania problemów œrodowiskowych poprzez przeniesienie projektu na l¹d, w debacie dotycz¹cym rezolucji pojawiaj¹ siê, uzasadnione g³osy, odnosz¹ce siê do problemu inwestycji rosyjsko-niemieckiej w sposób bardziej
generalny i jej wp³ywu na ca³¹ UE. Po pierwsze podnoszony jest problem koniecznoœci zaopatrzenia UE w gaz, jako jeden z g³ównych noœników energii tak niezbêdnej dla funkcjonowania
gospodarki UE. Jedne g³osy wskazuj¹ na zwiêkszenie bezpieczeñstwa energetycznego poprzez
fakt dostaw przesy³anych ruroci¹giem, inne na zwiêkszenie uzale¿nienia UE od dostawców
rosyjskich.
Po drugie, wskazujê siê, i¿ nie jest to w praktyce projekt rosyjsko-niemiecki, ale ogólnoeuropejski w kontekœcie zapewniania bezpieczeñstwa energetyczne UE, dlatego instytucje europejskie, jak to wczeœniej praktykowa³a KE, nie powinny staæ z boku tego ca³ego projektu. Po
trzecie, podkreœla siê, i¿ problem ochrony œrodowiska, który jest zasadnicz¹ osi¹ rezolucji PE,
jest tak¿e z racji faktu, i¿ dotyczy oœmiu pañstw UE, w praktyce problemem ca³ej UE. Morze
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Ba³tyckie jako akwen w 90% unijny, a do tego w ogromnym stopniu zanieczyszczony, p³ytki
o znacznej intensywnoœci wykorzystania do celów ¿eglugi, powinien byæ pod szczególn¹
ochron¹ UE. Po czwarte, pojawia siê czêsto podnoszony problem solidarnoœci UE w kontekœcie
wzmacniania wzajemnego bezpieczeñstwa energetycznego, a zachowanie RFN oraz w szczególnoœci zaniechania ze strony KE wskazywane s¹ jako przecz¹ce owej solidarnoœci. Po pi¹te, pojawia siê w¹tek zaufania we wzajemnych stosunkach pomiêdzy Rosj¹ a UE i traktowania
surowców energetycznych, a w szczególnoœci tego projektu, jako instrumentu wp³ywu politycznego o negatywnym znaczeniu dla Unii Europejskiej. Tym samym idea ukazania wk³adu Przewodnicz¹cego Komisji Petycji w przygotowanie rezolucji PE, jest okazj¹ do ukazania ca³ego
spektrum pogl¹dów wystêpuj¹cych poœród przedstawicieli narodów UE, w zakresie problemu
tworzenia przez UE wspólnej polityki energetycznej.
Abstrahuj¹c od politycznego kontekstu samej publikacji (ale nie ju¿ od politycznego charakteru samego problemu), nale¿y stwierdziæ, i¿ jest to ciekawe przedsiêwziêcie, które w sprawach
istotnych dla polskiej polityki europejskiej powinno byæ powielane tak¿e przez innych przedstawicieli pochodz¹cych z Polski, a dzia³aj¹cych w UE. Jest to w znacznej czêœci pokazanie polityki
tworzonej w UE od kuchni ze wskazaniem na instrumenty, zachowania itp. ró¿nych podmiotów
uczestnicz¹cych w procesie decyzyjnym na arenie UE.

ADAM JASKULSKI
Poznañ
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