
 

 

Warszawa, 11 stycznia 2009 

Forum Europejskie: Porozmawiajmy o Europie! 

„Szanse i wyzwania Unii Europejskiej w 2010 roku” – tym tematem zajmą się eksperci zaproszeni 

na Forum Europejskie organizowane przez Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. 

Debata  odbędzie się 19 stycznia 2010 w godzinach 18:00 – 20:00 w Audytorium Jana Nowaka 

Jezioraoskiego w Muzeum Powstania Warszawskiego. Jednocześnie debata zakooczy licytacje 

Forum Europejskiego i partnerów dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Wśród licytowanych przedmiotów pozyskanych od partnerów cyklu debat są: wyjątkowo oprawiona 

płyta Kultu „Hurra” od tygodnika Newsweek Polska, zakazana przez Romana Giertycha książka Rady 

Europy o prawach człowieka „Kompas” oraz kenijskie piwo Tusker i fotografia Krakowa z dedykacją 

od europosła Bogusława Sonika. Szczegóły na stronie internetowej projektu – 

www.forumeuropejskie.eu.  

W dyskusji, która odbędzie się 19 stycznia udział wezmą: dr Jan Borkowski (wiceminister spraw 

zagranicznych w rządzie Donalda Tuska), prof. Roman Kuźniar (doradca ministra obrony narodowej 

Bogdana Klicha, były członek Komisji Praw Człowieka ONZ) oraz dr Marek  Cichocki (doradca 

Prezydenta RP i dyrektor programowy Centrum Europejskiego Natolin). Goście spróbują wyznaczyd 

agendę dla Unii Europejskiej na 2010 rok i przedstawid scenariusze rozwoju sytuacji na kontynencie  

i na świecie. Moderatorem dyskusji będzie dr Tadeusz Chabiera, wykładowca Wydziału Prawa  

i Administracji UKSW, członek zarządu Fundacji Polska w Europie. 

Forum Europejskie to nazwa cyklu poświęconego tematyce integracji europejskiej organizowanych 

wspólnie przez Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Samorząd Studentów Centrum 

Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Comiesięczne 

spotkania z udziałem gości – specjalistów i analityków procesów integracyjnych mają za zadanie 

przybliżyd i wyjaśnid kluczowe zagadnienia i problemy Unii Europejskiej oraz Polski funkcjonującej 

w ramach jej struktur.  

Debaty Forum Europejskiego są otwarte dla publiczności i skierowane szczególnie do studentów 

szkół wyższych oraz licealistów. Zasada otwartego mikrofonu sprawia, że w każdej chwili publicznośd 

może włączyd się do dyskusji z zaproszonymi gośdmi. Pierwsze spotkanie w grudniu 2009 roku było 

poświęcone Traktatowi z Lizbony i przyciągnęło ponad 160 uczestników. 

Patronat honorowy nad projektem objęło Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce,  

a patronami są Polska Fundacja im. Roberta Schumana oraz tygodnik Newsweek Polska. Partnerem 

technicznym jest Ray-Art Reklamownia. Oficjalnym partnerem projektu od styczniowej debaty jest 

opiniotwórcza stacja telewizyjna France24 nadająca 24 godziny na dobę w trzech językach  

i odbierana w 160 krajach.  

Strona internetowa projektu to www.forumeuropejskie.eu.  

Osoba odpowiedzialna za kontakt z mediami: 

Jakub Krupa, 608 439 888, kuba@forumeuropejskie.eu, www.forumeuropejskie.eu  
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