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Polemika wokół wartości zjednoczonej Europy 
 

Полемикa вокруг ценностей объедиëннной Европы 

W pierwszym dniu obrad kwestię systemu wartości w jednoczącej się Euro-
pie nakreśliła prof. Maria Szyszkowska (UW). Niestety, obowiązki publiczne 
(prof. jest senatorem Rzeczypospolitej Polskiej) nie pozwalały jej uczestniczyć 
w obradach kolejnych dni konferencji. W ostatnim dniu, w sesji plenarnej za-
mykającej obrady konferencji, dr hab. Aleksander Bobko, prof. UR część swego 
referatu poświęcił polemice z jej wypowiedzią. Sformułowane przez referenta 
tezy wzbudziły ostry sprzeciw części uczestników tego posiedzenia. Zarzucono 
referentowi niezrozumienie sensu, nieuprawnioną interpretację a nawet impu-
towanie tez – podczas nieobecności Autorki – których nie wypowiedziała. Prof. 
A. Bobko, tekst swego wystąpienia w jego pierwotnej formie referatu złoŜył do 
druku w materiałach konferencji. Ze względu jednak, iŜ rezultatem konferencji 
jest ksiąŜka, na którą składają się artykuły spełniające wymogi publikacji na-
ukowej, zaproponowałem zainteresowanemu odrębne opublikowanie jego po-
lemiki na łamach naszego Pisma. Jednocześnie zwróciłem się do prof. 
M. Szyszkowskiej o ustosunkowanie się do wypowiedzi polemicznej. Profesor 
nie uznała jednak, po zapoznaniu się z tekstem prof. A. Bobko, za stosowne 
opatrzenie go komentarzem. W dyskusji, w związku z wypowiedzią referenta 
ostatniego dnia konferencji zabrali głos m.in.: dr Jacek Breczko, dr Anna Kry-
niecka, dr Tomasz Kozłowski, prof. Andrzej L. Zachariasz. Do dyskusji, poza 
obradami, włączył się takŜe prof. Stefan Symotiuk. 

PoniŜej drukujemy (za zgodą zainteresowanych) pełny tekst wystąpienia 
prof. M. Szyszkowskiej, z pierwszego dnia obrad oraz tekst prof. A. Bobko oraz 
głosy polemiczne wobec ostatniej wypowiedzi. Pozostawiając ocenie Czytelni-
ków zasadność argumentów polemiki zwracamy się jednocześnie o podjęcie 
dyskusji na temat systemu wartości i ich moŜliwym przemianom w nowych 
strukturach zjednoczonej, a jednocześnie podzielonej na Zachód i Wschód Eu-
ropy. Wypowiedzi, w formie moŜliwie krótkie, choć merytorycznie pełne, bę-
dziemy publikować w kolejnych numerach naszego Pisma.  
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