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Wygłaszanie laudacji ma to do siebie, że przez chwilę można mówić dobrze o kimś, 
kogo się lubi i szanuje. Dlatego też odczuwam szczególną przyjemność i radość z 
moich 5 minut na temat Pani Profesor Leny Kolarskiej-Bobińskiej.  

Andrzej Bobiński, syn Pani Profesor, powiedział mi, że Mama idąc przez życie - 
zawsze idzie z szeroko otwartymi oczami - i kiedy widzi, że jest coś ważnego do 
zrobienia, wymyśla siebie na nowo. Zaczęła od pracy akademickiej, którą łączyła z 
macierzyństwem. Dość szybko praca akademicka przestała Jej jednak wystarczać. 
Zrozumiała, że musi przekuć swoją wiedzę socjologiczną na praktykę badawczą. 
Wtedy, w latach 90-tych, na kilka lat Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) stał 
się dla Pani Profesor poręcznym instrumentem obserwowania zmieniającego się 
polskiego społeczeństwa i gromadzenia o nim wiedzy. 

Kolejnym narzędziem służącym zmianie polskiej rzeczywistości stał się dla Pani 
Profesor utworzony w 1995 r. pierwszy z prawdziwego zdarzenia polski think-tank - 
Instytut Spraw Publicznych. 

Kolejny profesjonalny przystanek Leny Kolarskiej-Bobińskiej znajdował się już w 
przestrzeni politycznej. Był to Parlament Europejski. Bardzo szybko stała się jedną z 
głównych specjalistek od energii i została uhonorowana Nagrodą dla 
najpracowitszego posła w tej dziedzinie. Była m.in. Autorką znaczącego Raportu „Ku 
nowej strategii energetycznej dla Europy 2011-2020. Istotnym przesłaniem tego 
raportu była potrzeba promowania badań i innowacji w tej dziedzinie. Innowacje są 
bardzo bliskie sercu Pani Profesor. Jako wybitna socjolożka postrzega innowacje nie 
tylko w kontekście konkretnych projektów czy produktów. Patrzy na nie jako na 
mechanizm przyspieszający zmiany pro-rozwojowe. Pan Prezydent Komorowski 
powiedział niedawno, że jeżeli chcemy awansować do pierwszej dziesiątki 
najbardziej innowacyjnych krajów, musimy polepszyć kondycję polskiej nauki i 
połączyć ją ściśle z gospodarką. Żeby na rzecz tego celu pracować, najlepiej być 
ministrem nauki i szkolnictwa wyższego. Lena Kolarska-Bobińska została więc 
ministrem. 

Gdy odchodziła z Parlamentu Europejskiego, myślałam, że właściwie byłoby dobrze, 
gdyby do Warszawy wróciła Bobińska, zostawiając Kolarską w Brukseli. Niestety 
wróciły dwie w jednej. Polska nauka zyskała. Ale polska i europejska polityka straciła 
ważny głos w Europie.  

Miałam okazję z Laureatką współpracować nie tylko na gruncie brukselsko-
strasburskim, ale też tu, w kraju, w ramach Gabinetu Cieni Kongresu Kobiet, w 
którym była ministrem energii, środowiska i rolnictwa. Jej zaangażowanie w 
Kongresie Kobiet nie było przypadkowe.  Lena powiedziała niedawno do kobiet, już 
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jako minister: „Nie bójcie się sięgać po władzę w nauce, jest w tym zakresie jeszcze 
dużo do zrobienia”. 

Pani Profesor jest osobą niezwykle spokojną i elegancką w argumentacji, ale są to 
pozory. Posiada w sobie ogromne pokłady energii, potrzebę działania, zmieniania 
rzeczywistości, tworzenia. Pani Profesor w to, za co odpowiada, angażuje się 
emocjonalnie. Podobno swój niepokój twórczy przynosi do domu, a nawet z tego 
powodu nie śpi. Żyje w ciągłym ruchu. Robi to z potrzeby działania na rzecz dobrej 
zmiany. Gdy działa – rozkwita, gdy zwalnia – gaśnie. To słowa Andrzeja Bobińskiego. 
Więc nie wolno jej zwalniać.  

Instytucja, z którą nazwisko Pani profesor już się będzie na zawsze kojarzyć, bo jest 
owocem jej ogromnego uporu, ale też i właśnie innowacyjnego podejścia do 
rzeczywistości, to niewątpliwie wspomniany już przeze mnie „diament w koronie”, 
czyli Instytut Spraw Publicznych. Instytut od początku istnienia, od 20 lat, dba o 
podnoszenie jakości debaty publicznej w Polsce. W dużej mierze dzięki naszej 
Laureatce, która pełniła funkcję dyrektora i Prezesa Zarządu ISP w latach 1997-2009, 
otrzymaliśmy wiele rzetelnych, obiektywnych opracowań i raportów niezbędnych dla 
zrozumienia dynamiki polskiego życia politycznego i przemian społecznych, 
szczególnie dotyczących początkowego okresu transformacji ustrojowej. Jej 
kierownictwem przygotował kompleksowy bilans polskich reform lat 90-tych, który 
The Economist ocenił jako kluczowe źródło oceny skutków społecznych podjętych 
reform. To ISP monitoruje kampanie wyborcze i przejrzystość ich finansowania. To 
ISP wprowadził do polskiej debaty  publicznej „aktywną politykę społeczną”. 

W Ameryce funkcjonuje określenie „public intellectual”. To taki ktoś, kto wychodzi na 
Agorę, jak starożytni Ateńczycy, aby przedstawić swoje racje. To ktoś odważny, 
przekonany do swoich racji i potrafiący przekonywać innych. Lena wychodzi na 
Agorę dość często. 

Profesor Lena Kolarska-Bobińska jest polską „public intellectual” – intelektualistką w 
służbie publicznej.  W tym, co robi, dostrzega i Polskę, i Europę, i zmianę społeczną i 
jej konsekwencje, i rolę kobiet w życiu politycznym, i wyzwania energetyczne, i 
potrzeby edukacji narodowej i potrzeby silnej więzi nauki z gospodarką. Ale obok 
bycia „public intellectual” na pełnych obrotach ma też życie prywatne. 

Lubi podróże, kryminały, ma męża, który dzieli jej zainteresowania, świetne dzieci, 
wnuczki Halinkę i Tereskę oraz  grono twórczych, wspierających przyjaciół. Kocha 
swój odziedziczony dom rodzinny, uwielbia długie spacery w Kruczym Borku. 

Chwilę pospaceruje po Borku, aby znów popędzić dalej, zrobić coś ważnego, znów 
coś stworzyć, albo tylko wyjaśnić innym. To cała Lena, cała Pani Profesor. I taką ją 
dziś honorujemy tą wielką Nagrodą. 

 


