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20-lecie Centrum Europejskiego UW 
Jak to się zaczęło? 
 
Rok 2011 jest dla Centrum Europejskiego UW rokiem wyjątkowym. 20 lat temu 
profesorowie z Wydziałów: Historii, Prawa i Administracji oraz Nauk Ekonomicznych UW 
zainicjowali utworzenie uniwersyteckiej jednostki zajmującej się problematyką 
europejską. Z doc. dr Hanną Machińską, osobą, która od początku była zaangażowana 
w prace CE UW, rozmawia Marzena Skubij.  
 
Marzena Skubij: Pani Docent, była Pani jednym z inicjatorów utworzenia 
Centrum Europejskiego UW. Czy może Pani odpowiedzieć o początkach CE? 
 
Doc. dr Hanna Machińska: Rzeczywiście, byłam zaangażowana w tworzenie Centrum 
Europejskiego. W 1990 r. zbiegły się w czasie nasze działania z jednej strony dotyczące 
organizacji pracy Ośrodka Rady Europy, z drugiej – powołania do życia takiej jednostki, 
która zajmowałaby się Wspólnotami Europejskimi. Również w 1990 r. powstał pomysł, 
żeby utworzyć Centrum Europejskie. Pamiętam, że zastanawialiśmy się nawet z 
przedstawicielami Komisji Europejskiej nad przyszłą nazwą. Angielski odpowiednik to 
„Centre for Europe”. Było to długo dyskutowane, radzono nam, żeby nazwa brzmiała 
Centrum na „rzecz” lub „dla” Europy. Taka nazwa po angielsku została ostatecznie 
przyjęta. Postanowiliśmy, że Centrum Europejskie będzie zajmowało się tematyką 
Wspólnot i Rady Europy. Niezwykle ważnym momentem w procesie powstawania CE była 
dyskusja z Radą Europy na temat przeniesienia istniejącego maleńkiego biura Rady 
Europy w struktury uniwersyteckie. Osobą, która temu patronowała, był profesor z 
Wydziału Ekonomii, ówczesny poseł, pan prof. dr hab. Andrzej Wieczorkiewicz. To on 
wskazał Radzie Europy Centrum Europejskie (wówczas nazywające sie ośrodkiem Badań i 
Studiów EWG) jako nowo tworzoną instytucję, która mogłaby również być takim 
parasolem dla Ośrodka Informacji Rady Europy. Rzeczywiście, przed wejściem Polski do 
Rady Europy (w listopadzie 1991 roku), w październiku powstał Ośrodek Informacji i 
Dokumentacji Rady Europy. Od 1991 r. ten ośrodek był również centralną biblioteką Rady 
Europy w Polsce i jednocześnie był projektem pilotażowym. Rada Europy rozważała 
utworzenie sieci tego rodzaju ośrodków w Europie. I rzeczywiście, od 1993 r. tworzono 
podobne instytucje w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, wchodziły one w skład 
parlamentów, uczelni oraz bibliotek narodowych. Tak powstała sieć składająca się z blisko 
20 ośrodków. W strukturze Centrum Europejskiego działaliśmy do 2002 roku. Drugim 
ośrodkiem informacji i dokumentacji w strukturze CE było Centrum Dokumentacji 
Europejskiej. Status CDE został przyznany Centrum Europejskiemu UW na podstawie 
listu intencyjnego z września 1991 roku podpisanego przez prof. Andrzeja 
Wieczorkiewicza (ówczesnego dyrektora Centrum Studiów Europejskich) i przedstawiciela 
Komisji Europejskiej – Jacqueline Lastenous. Byłam wicedyrektorem Centrum 
Europejskiego i moje zadanie polegało na tym, żeby nie tylko rozwijać działalność Rady 
Europy w Polsce, ale również zajmować się problematyką Wspólnot Europejskich. 
Wchodziłam w skład takiego zespołu, który został powołany na początku 1992 roku – 
„Team Europe”. To były zespoły, które powstawały w całej Europie. W skład polskiego 
teamu wchodziła m.in. obecna szefowa Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, 
pani Ewa Synowiec. Członkowie „Team Europe” byli szkoleni podczas różnych spotkań w 
Brukseli. Ich zadanie polegało w głównej mierze na rozwijaniu działalności na rzecz 
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Wspólnot oraz rozbudowywaniu różnych struktur w przyszłych krajach członkowskich. W 
każdym razie staraliśmy się godzić w ramach Centrum Europejskiego działalność Rady 
Europy i Wspólnot Europejskich. 
 
Czym zajmował się początkowo Ośrodek Informacji Rady Europy? Czy na 
początku była to działalność tylko informacyjna, czy też edukacyjna? 
 
Tematyka, która była podejmowana, to tematyka związana właściwie z tym wszystkim, 
czym zajmuje się Rada Europy, np. sytuacja kobiet, szeroko pojęta problematyka 
społeczna. Przeprowadzaliśmy konkurs, w który bardzo mocno było zaangażowane 
Centrum Europejskie „Europa w szkole”. Był to konkurs ogólnoeuropejski, organizowany 
z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Innym przykładem działalności były liczne 
konferencje, np. konferencja „Konsekwencje otwartych granic – problemy migracji”, 
której współorganizatorem było MSZ Polski oraz MSZ Republiki Federalnej Niemiec, z 
pewnym też udziałem Rady Europy. Prowadziliśmy w ramach Centrum również seminaria 
dla nauczycieli i szkolenia dla bibliotekarzy na temat informacji Rady Europy i Wspólnot 
Europejskich. Wiele dyskusji było poświęconych problematyce historycznej, korzeniom 
Wspólnot – tu pamiętna była wizyta Raymonda Barre’a, który przedstawiał swoje wizje 
zjednoczonej Europy, i spotykał się z młodzieżą. Ta kombinacja naszych działań w 
ramach Rady Europy i Centrum Europejskiego pozwoliła nam stworzyć pewną podstawę 
działalności w zakresie integracji europejskiej w Polsce. Wiedzieliśmy, że naszym 
głównym zadaniem jest edukacja, nie tylko młodzieży szkolnej i nauczycieli, ale również 
sędziów, prokuratorów i adwokatów, których szkoliliśmy w zakresie Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka. Przez 20 lat odbywały się w ramach Centrum bardzo 
intensywne szkolenia dla sędziów z wyjazdami do Strasburga – to miało szalenie 
ogromne znaczenie. Poza tym szkoliliśmy pracowników administracji państwowej. Byłam 
przez wiele lat dyrektorem polsko-holenderskich studiów podyplomowych w ramach 
mechanizmu funduszu rządu holenderskiego „Matra”. Dostaliśmy jako Centrum 
Europejskie grant i przygotowywaliśmy administrację państwową do przyszłej roli 
urzędników europejskich. To były roczne studia podyplomowe połączone z wyjazdem do 
Maastricht i do Brukseli. Osoby pracujące dziś na najwyższych szczeblach czy w 
ambasadzie przy Unii, są naszymi absolwentami, spotykaliśmy ich także w siedzibie 
NATO, w bardzo wielu miejscach. W 1992 r. ruszyły studia dla adwokatów. Potem były 
studia dla sędziów i prokuratorów. Działaliśmy w ramach takiej struktury do 2002 roku, 
w 2002 r. Ośrodek Informacji Rady Europy stał się Biurem Informacji Rady Europy, 
jednostką międzynarodową, powiązaną wprost z Radą Europy. W tym biurze nadal 
utrzymywaliśmy kontakty z Centrum Europejskim, np. nadal szkoliliśmy sędziów i 
prokuratorów. 
 
Kto jeszcze był zaangażowany w powstanie Centrum Europejskiego i Ośrodka 
Informacji Rady Europy? 
 
Prof. Andrzej Wieczorkiewicz, pierwszy dyrektor Centrum Europejskiego, prof. Zofia 
Sokolewicz, dyrektor Centrum i twórczyni koncepcji funkcjonowania tej instytucji, prof. 
Jan Jakub Michałek, prof. Marta Grabowska, dr Anna Ogonowska, pani Magdalena 
Zmysłowska i dr Anna M. Ostrowska, obecna wicedyrektor Centrum. Przewodniczącym 
Rady Naukowej był prof. Eugeniusz Piontek – to był trzon Centrum Europejskiego. W 
skład Rady Naukowej wchodzili również przedstawiciele innych wydziałów i uczelni, np. 
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prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska z SGH. W późniejszym czasie na czele 
Centrum stanęli prof. Tadeusz Skoczny, prof. Alojzy Z. Nowak oraz prof. Dariusz 
Milczarek, który przez długi czas był wicedyrektorem Centrum. Istotną rolę odegrał 
również wicedyrektor Centrum, prof. Krzysztof Wielecki. Uważaliśmy, że Centrum 
Europejskie ma upowszechniać ideę integracji europejskiej nie tylko w ramach 
uniwersytetu, ale także wychodzić poza uniwersytet. Przedstawiciele Centrum zostali np. 
zaproszeni do pracy nad przygotowaniem negocjacji dotyczących wejścia Polski do Unii 
Europejskiej. Bardzo intensywnie pracowaliśmy w tym zespole, to był zespół stworzony 
przez panią minister Hübner, a następnie działał pod przewodnictwem ministra Jarosława 
Pietrasa. Zespół działał bardzo długo, a owocem jego pracy były liczne ekspertyzy. 
Przedstawiciele Centrum zostali zaproszeni też przez prezydenta Aleksandra 
Kwaśniewskiego do grupy refleksyjnej. W tej grupie zajmowałam się kwestią relacji Rady 
Europy i Unii Europejskiej. W innej grupie ds. wyborów do Parlamentu Europejskiego była 
prof. dr hab. Marta Grabowska. Nasze aktywności wykraczały poza mandat 
uniwersytecki. To był czas przełomu, gdzie naszą rolą było bardzo silne uczestniczenie w 
procesach przystępowania Polski do Unii Europejskiej i powiedziałabym, że właściwie w 
tym zakresie Centrum Europejskie zdało naprawdę ogromny egzamin. Poza tym to, co 
jest absolutnie zasługą Centrum Europejskiego, to wypracowanie kierunku studiów 
„europeistyka”. Źródłem inspiracji dla naszych prac było zalecenie Komitetu Ministrów 
Rady Europy. Przenieśliśmy to zalecenie na grunt polski. Zgromadziliśmy wtedy 
profesorów również z innych uniwersytetów, np. prof. dr hab. Zdzisława Macha z 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wypracowaliśmy jednolite stanowisko uczelni, dzięki czemu 
europeistyka jest dziś kierunkiem bardzo popularnym w Polsce.  
 
Centrum Europejskie nie było od początku jednostką samodzielną? 
 
Centrum było małą jednostką tz. pozawydziałową. Przez wiele lat starano się włączyć 
Centrum do różnych większych jednostek uniwersyteckich. Na szczęście tak się nie stało. 
Dziś Centrum Europejskie stało się pełnoprawną jednostką samodzielną. 
 
Jakie były początki działalności dydaktycznej? 
 
Zaczynaliśmy działalność dydaktyczną od europeistycznych studiów podyplomowych, 
które były bardzo potrzebne w tamtych czasach. W ciągu 15 lat prowadzenia studiów 
podyplomowych przeszkoliliśmy ok.1000 osób zainteresowanych Unią Europejską, w tym 
wielu pracowników administracji państwowej. Wspomniany wcześniej polsko-holenderski 
fundusz „Matra” pozwolił na przygotowanie administracji państwowej do wielkich wyzwań 
związanych z polskim członkostwem w Unii. Po studiach podyplomowych, w 1995 r. 
ruszyły studia licencjackie na kierunku stosunki międzynarodowe ze specjalnością 
integracja europejska (SMIE). Do dziś są one realizowane we współpracy z Instytutem 
Stosunków Międzynarodowych UW. Kierunek europeistyka na studiach licencjackich i 
magisterskich został uruchomiony w roku akademickim 2004/2005 (na mocy decyzji 
Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z 17 grudnia 2003 roku). Obecnie kształcimy ok. 
1000 studentów rocznie na dwu kierunkach i mamy wielką satysfakcję, że nasi 
absolwenci zajmują wysokie stanowiska. 

Dziękuję za rozmowę. 


