RAPORT MERYTORYCZNY 2018
Centrum im. Prof. Bronisława Geremka
W 2018 roku Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka prowadziła działalność w
następujących obszarach:
1) upamiętnianie dorobku i osoby Bronisława Geremka,
2) działalność wydawnicza,
3) dialog europejski,
4) programy europejskie i zagraniczne
5) edukacja.

I.

UPAMIĘTNIANIE DOROBKU I POSTACI BRONISŁAWA GEREMKA
10. rocznica śmierci.

a) 13 lipca 2018 przyjaciele, znajomi i byli współpracownicy Bronisława Geremka uczcili jego
pamięć w 10. rocznicę Jego śmierci.
Spotkanie przy grobie profesora na Cmentarzu Wojskowym, potem przed kamienicą przy
Piwnej 25, w której mieszkał prof. B. Geremek przez blisko pół wieku.

b) 16 lipca 2018. Fundacja wraz z Unią Europejskich Demokratów zorganizowała debatę w
Sejmie RP pt.” Czy Europa Geremka jest nadal możliwa?” . Wykład wprowadzający wygłosił
prof. Andrzej Friszke. Olgierd Łukaszewicz odczytał fragmenty tekstów Bronisława Geremka o
Europie.
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c) 19 września 2018. Uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej Bronisława Geremka na
skwerze noszącym Jego imię, w śródmieściu Warszawy, u zbiegu ulic Marszałkowskiej i
Królewskiej. W uroczystości udział wzięli m.in. Prezydent m.st. Warszawy Hanna
Gronkiewicz-Waltz, Przewodnicząca Rady m. st. Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska,
Rodzina, Przyjaciele Profesora, przedstawiciele Fundacji im. prof. Bronisława Geremka oraz
wielu Warszawiaków.
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II. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
Z inicjatywy Fundacji opublikowane zostały trzy książki:

1. „Dobre rządy” Pierre Rosanvallon; Wydawnictwo DIALOG; Warszawa 2018;
tytuł oryginalny: „Le bon gouvernement”.
2. „Europa w brutalnym świecie” Enrico Letta, Sebastien Maillard ; Wydawnictwo DIALOG;
Warszawa 2018;
tytuł oryginalny „ Faire l’Europe dans un monde de brutes”.
3. „Co to jest naród?” Ernest Renan; Wydawnictwo Dialog; Warszawa 2018;
tytuł oryginalny: “Qu’est-ce qu’une nation?”

III.

DIALOG EUROPEJSKI
DEBATY

a) 28 lutego 2018. „Europa w brutalnym świecie” debata wokół książki pod tym samym
tytułem, z udziałem autora Enrico Letta, byłym premierem Włoch, wielokrotnym ministrem
oraz europarlamentarzystą, a obecnie prezesem Instytutu Jacques’a Delorsa w Paryżu, oraz
Marka Ostrowskiego, dziennikarzem i publicystą,
„Nie ma alternatywy dla naszej obecności w UE. Dlatego musimy wspólnie budować Europę,
nawet w brutalnym świecie, mimo wszelkich przeciwności”.
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b) 7 marca 2018. „Dobre rządy” debata z udziałem autora książki Pierre'a Rosanvallona,
historyka z Collège de France, Magdaleny Środy, filozofki i redaktora GW Marka Beylina.

c) 9 września 2018. „Co to jest naród?” , Fundacja oraz Stowarzyszenie Otwarta
Rzeczpospolita w ramach Warszawskich Dni Różnorodności zorganizowała publiczną debatę
wokół eseju Ernesta Renana opublikowanego przez Fundację B. Geremka. Gośćmi

debaty byli: historycy Adam Michnik i Aleksander Hall, spotkanie moderowała
Magdalena Czyż, Otwarta Rzeczpospolita.

d) 22 października 2018. Fundacja wraz z Towarzystwem Kultury Stosowanej zorganizowała
Debatę pt. „O Europie Macrona”, w której udział wzięli Jolanta Kurska, prezeska Fundacji,
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Leszek Jażdżewski, redaktor naczelny pisma Liberté oraz Paul Gradvohl, francuski historyk.
Dyskusję zorganizowano z okazji publikacji książki E. Macrona „Rewolucja”.

e)

9-11 listopada 2018. Łódź. W ramach Igrzysk Wolności, Fundacja zorganizowała panel
dyskusyjny pt. „Polityka pamięci” z udziałem Luby Jurgenson – rosyjsko-francuska

literaturoznawczyni na Uniwersytecie Paryskim Sorbona, historyka Paula Gradvohla ,
Janusza Marszalca – polskiego historyka, panel prowadził Sebastian Adamkiewicz –
członek redakcji portalu „Histmag.org”.

Fot. Joanna Łopat

Fot. Joanna Łopat
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PROGRAMY EUROPEJSKIE I ZAGRANICZNE

a) Front europejski – to nieformalna inicjatywa integrująca środowiska proeuropejskie i organizacje pozarządowe działające na rzecz Polski w UE, w
tym Fundacja im. prof. Bronisława Geremka. W 2018 roku Front
Europejski przeprowadził analizy pozwalające ocenić stosunek polskiego
społeczeństwa do Unii Europejskiej. Były to:
1. Benchmarking – analiza kampanii politycznych prowadzonych w Unii w
ostatnich latach
2. Social listening – analiza mediów społecznościowych pod kątem tematyki
unijnej
3. Badania ilościowe – analiza postaw nt. Unii Europejskiej na podstawie
danych Europejskiego Sondażu Społecznego
4. Badania jakościowe – analiza relacji pomiędzy postawami a stosunkiem
do Unii Europejskiej
Badania objęły okres od czerwca do września 2018 roku. Na podstawie
opartej na badaniach Diagnozy we wrześniu 2018 roku zostały rozpoczęte
prace nad strategią na lata 2019 i 2020.
Drugim obszarem działań były przygotowania do przeciwdziałania
dezinformacji dot. Unii Europejskiej w mediach społecznościowych. Od lipca
2018 roku pracowano nad stworzeniem systemu fact-checkingowego.
W listopadzie 2018 roku w ramach Frontu Europejskiego podjęto działania
mające na celu wypracowanie nowych, atrakcyjnych metod edukacji
europejskiej. W ramach tych działań odbyły się dwa warsztaty z grupą
ekspertów oraz stworzono sieć organizacji i szkół gotowych brać udział
w wypracowanym programie.
Ponadto Front Europejski budował sieć kontaktów, tak w Polsce jak i za
granicą.

b) "Ukraina + kraje V4: promocja lepszego zrozumienia”

międzynarodowy

projekt mający na celu nawiązanie eksperckiego dialogu pomiędzy Ukrainą, Węgrami,
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Słowacją i Polska, w celu analizy stosunków między Ukrainą i jej sąsiadami z V4 oraz
opracowanie zaleceń dla polityki zagranicznej krajów sąsiedzkich. Czas trwania projektu
październik 2018- maj 2019.

c) Fundacja im. prof. Bronisława Geremka zaproszona do Networku
Europejskich

Fundacji

i

stowarzyszeń

dedykowanych

ojcom

założycielom Europy oraz architektom zjednoczenia Europy po upadku
komunizmu. Houjarray, Francja.
W dniach 16-18 maja 2018 Fundacja na zaproszenie Parlamentu Europejskiego wzięła udział
w drugim

zebraniu networku. Odbyło się ono w

Houjarray we Francji, w domu Jean’a

Monneta.

d) 22 listopada 2018. Ateny. Konferencja: Rola społeczeństwa obywatelskiego we
wzmacnianiu wartości europejskich. Organizator główny: Komitet EkonomicznoSpołeczny (Bruksela)

V.

EDUKACJA

1) WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ I PONADGIMNAZJALNEJ .

Edycja 2017/2018
a) W 2018 r. kontynuowany był program zajęć dla młodzieży z województwa mazowieckiego
rozpoczęty jesienią 2017 r. Programem było objętych 30 uczniów. Jego celem jest rozwijanie
zainteresowań

młodych

ludzi,

wykształcenie

umiejętności

analizy

bieżących

zjawisk/wydarzeń oraz rozumienia współczesnego świata. Uczniowie wzięli udział w rocznym
cyklu warsztatów w czterech grupach wiekowych:
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w grupie o profilu globalnym (uczniowie II klas gimnazjów)



w grupie o profilu europejskim (uczniowie III klas gimnazjów).



w

grupie

zajmującej

się

najnowszą

historią

Polski

(uczniowie

I

klas

szkół

ponadgimnazjalnych).

b) 24 marca stypendyści Fundacji z grup globalnej i europejskiej wzięli udział w polskofrancuskim spotkaniu młodzieży w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Naszym
partnerem francuskim było Lycée Louis Armand z podparyskiego Yerres, którego uczniowie i
nauczyciele przebywali w Polsce w związku z projektem edukacyjnym na temat Holokaustu.

2) WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ I PONADGIMNAZJALNEJ ,
EDYCJA 2018/2019
Jesienią 2018 r. rozpoczęła się kolejna edycja warsztatów historycznych „Przez współczesność
do historii” oraz nowy cykl warsztatów konstytucyjnych.

a) „Warsztaty konstytucyjne”

to cykl spotkań dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i

ponadpodstawowych poszerzających wiedzę na temat historii idei konstytucjonalizmu oraz
znaczenia konstytucji dla budowania i funkcjonowania państw demokratycznych - odwołując
się do przykładów historycznych i współczesnych. Uczestnicy mają okazję do zdobycia wiedzy
na temat roli konstytucji w budowaniu systemu demokratycznego, poznają przypadki i formy
łamania porządku konstytucyjnego jako kluczowego elementu dla wprowadzania systemów
autorytarnych oraz totalitarnych - przykłady historyczne i współczesne, zrozumieją, co
oznacza zasada rządów większości z poszanowaniem praw mniejszości oraz konsekwencje
przypadków łamania tej zasady, poszerzą wiedzę na temat postanowień Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r.

b) Dla młodzieży biorącej udział w warsztatach edukacyjnych w listopadzie 2018 w Fundacji
Geremka odbył się spektakl teatralny pt. "Kolorowa, czyli biało-czerwona", którego autorem
jest Piotr Przybyła, reżyseruje Bartłomiej Miernik. To szczepionka na manipulację, dyskusja o
patriotyzmie i o tym, co go odróżnia od nacjonalizmu. Zmusza młodzież do krytycznego
spojrzenia na rzeczywistość i uczy nieulegania werbalnym i niewerbalnym manipulacjom. Po
spektaklu odbyła się dyskusja młodzieży z autorami przedstawienia „Jak być patriotą w
czasach pokoju?”
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3) EDYCJA STYPENDIÓW IM. BRONISŁAWA GEREMKA DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW
HUMANISTYCZNYCH

Fundacja im. prof. Bronisława Geremka wspólnie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości oraz
Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności przyznały 5 rocznych stypendiów wybitnym studentom
kierunków humanistycznych. O stypendia mogły się ubiegać osoby z całej Polski w ramach
stypendiów pomostowych Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
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