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Warszawskie Warsztaty Politologiczne organizowane w Uniwersytecie Kardyna³a
Stefana Wyszyñskiego w Warszawie, to kursy uniwersyteckie przeznaczone
dla osób zainteresowanych studiami na takich kierunkach jak politologia,
europeistyka, prawo, socjologia, historia, ekonomia czy bezpieczeñstwo
wewnêtrzne. Sk³adaj¹ siê na nie wyk³ady i zajêcia konwersatoryjne prowadzone przez pracowników akademickich specjalizuj¹cych siê w podejmowanej
problematyce.

Dlaczego

europeistyka?

Dlaczego europeistyka?

Ujawniony pod koniec poprzedniej dekady kryzys jest bodaj najwiêkszym
w dotychczasowej historii Wspólnot Europejskich/Unii Europejskiej wyzwaniem dla
trwa³oœci zjednoczonej Europy w jej obecnym kszta³cie, a kto wie czy nie dla istnienia
w ogóle. Jest to nie tylko najd³u¿szy i najg³êbszy, ale i najbardziej wielowymiarowy
kryzys. Ten ostatni aspekt – wyraŸnie uwypuklony w przedmowie do pracy oraz w jej
strukturze – nakazuje mówiæ raczej o kryzysach niŸli kryzysie. Bez w¹tpienia te¿, co
jest wielokrotnie podkreœlane przez autorów poszczególnych rozdzia³ów, sposób w
jaki zjednoczona Europa upora siê z owymi kryzysami zdeterminuje jej najbli¿sz¹
oraz œredniookresow¹ przysz³oœæ. UE mo¿e z nich wyjœæ wzmocniona, „poraniona”,
okrojona, a nawet – jak twierdz¹ niektórzy – mo¿e ich nie przetrwaæ
w dotychczasowej formule.
Opracowanie jest skierowane do wyraŸnie sprofilowanego odbiorcy: uczniów szkó³
ponadgimnazjalnych, którzy przygotowuj¹ siê do egzaminu maturalnego
z przedmiotu Wiedza o spo³eczeñstwie. (..) W mojej ocenie opracowanie to nadaje
siê jako podstawa dyskusji ze studentami politologii oraz studentami innych
kierunków, które choæby w propedeutycznym zakresie stykaj¹ siê z problematyk¹
europejsk¹. Odnoœnie jednak do zak³adanego krêgu odbiorców (uczniów klas
maturalnych) nale¿y wyraŸnie podkreœliæ, ¿e opiniowana praca zrywa ze
sztampowymi „skryptami”, które za cel stawiaj¹ sobie najbardziej skrótowe
i przystêpne dostarczenie informacji „o wszystkim”. Podstawowym walorem
opiniowanej pracy w tym wzglêdzie jest jej problemowoœæ, dyskursywnoœæ
i ukierunkowanie nie tyle na dostarczenie pakietu informacji, ale wywo³anie refleksji,
sk³onienie do debaty i szukania – bynajmniej nieoczywistych – odpowiedzi.
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