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Co nas dzieli, co nas łączy? 

W poszukiwaniu europejskiej idei na trudne czasy. 

 

 

Data i miejsce realizacji projektu: 

9 grudnia 2011, Traffic Club (III piętro), godz. 18:00 

 

www.forumeuropejskie.eu 

 

 

 

 

 

http://www.forumeuropejskie.eu/
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1. Opis debaty 

Europa nie będzie dobrze funkcjonować dopóki nie będzie wspólnotą, z którą jej mieszkańcy 

się identyfikują, czują się za nią odpowiedzialni i są wobec niej lojalni.  

Tak twierdzą eurosceptycy – i mają rację. 

W piątkowy wieczór, w klimatycznej kawiarni spróbujemy stworzyć przestrzeń do swobodnej 

wymiany myśli o Unii Europejskiej, jej wartościach, celach i ideach. 

W interdyscyplinarnej dyskusji szukającej wspólnego mianownika dla coraz częściej 

kwestionowanej europejskiej wspólnoty wezmą udział akademicy i praktycy, zajmujący się w swojej 

pracy zagadnieniami z zakresu kultury, polityki, historii i filozofii: 

dr Zuzanna Grębecka, antropolożka, kulturoznawczyni. Zajmuje się tematyką kultury 

współczesnej, kulturą duchową, antropologią komunizmu i Europą Środkowo-Wschodnią. Pracuje w 

Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. 

prof. Tadeusz Cegielski, historyk idei i kultury i specjalista w dziedzinie historii nowożytnej, 

profesor Uniwersytetu Warszawskiego; 

Jarosław Makowski, dyrektor Instytutu Obywatelskiego przy Platformie Obywatelskiej, 

filozof i publicysta 

Moderatorem dyskusji będzie doktor Mikołaj Rakusa-Suszczewski, socjolog i historyk idei 

politycznej z Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert Forum Europejskiego. 

Projekt plakatu przygotowała specjalnie dla Forum Europejskiego holenderska artystka i 

ilustratorka Bo-Danique Blom, studentka Akademii Williama de Kooninga w Rotterdamie i The 

University of the Arts w Londynie, najważniejszego europejskiego uniwersytetu w dziedzinie sztuk 

pięknych. 

 Osobą kontaktową do realizacji projektu, która z przyjemnością odpowie na  

wszystkie Państwa pytania jest Angelina Kussy, koordynator programu Europa kultur w  

Forum Europejskim CE UW - telefon: 511 701 233, e-mail: a.kussy@forumeuropejskie.eu  

mailto:a.kussy@forumeuropejskie.eu
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2. Ramowy plan debaty 

18:00 – 18:10 Wprowadzenie 

Angelina Kussy 

Forum Europejskie 

18:10 – 19:10 Dyskusja z udziałem zaproszonych Gości 

dr Zuzanna Grębecka 

antropolożka, kulturoznawczyni, Instytut Kultury Polskiej UW 

 

prof. dr hab. Tadeusz Cegielski 

historyk idei i kultury, Uniwersytet Warszawski 

 

Jarosław Makowski 

filozof i publicysta, dyrektor Instytutu Obywatelskiego przy Platformie Obywatelskiej 

 

dr Mikołaj Rakusa-Suszczewski, moderator 

filozof i historyk idei, Centrum Europejskie UW 

19:10 – 19:30 Sesja pytań i odpowiedzi 

następnie Dyskusja w kuluarach 

 

3.  Forum Europejskie 

Forum Europejskie przy Centrum Europejskim UW to istniejąca od 2009 roku niezależna organizacja 

zajmująca się analizą polityki Unii Europejskiej i stymulowaniem dyskusji o europejskiej polityce we 

wszystkich kontekstach: politycznym, ekonomicznym, społecznym i kulturowym. Regularne spotkania 

z udziałem gości – najlepszych ekspertów w swojej dziedzinie mają za zadanie przybliżyć i wyjaśnić 

kluczowe zagadnienia i problemy Unii Europejskiej oraz Polski funkcjonującej w ramach jej struktur.  

Debaty Forum Europejskiego są otwarte dla publiczności i skierowane  przede wszystkim do 

studentów szkół wyższych i licealistów, ale również do publicystów, ekspertów i pracowników 

naukowych.  Zasada otwartego mikrofonu sprawia, że w każdej chwili publiczność – około 100-150 

osób - może włączyć się do dyskusji z zaproszonymi gośćmi.  

Patronat honorowy nad projektem obejmuje Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, a 

także Polska Fundacja im. Roberta Schumana, tygodnik Newsweek Polska oraz Kultura Liberalna.  

Gośćmi Forum Europejskiego w przeszłości byli m.in. Herman van Rompuy (przewodniczący Rady 

Europejskiej), prof. Leszek Balcerowicz (autor transformacji ustrojowej w Polsce po 1989 roku),   

prof. Witold Orłowski (członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP), dr Marek Cichocki (doradca 

Prezydenta RP ds. polityki europejskiej), Igor Barat i Ludwik Kotecki (pełnomocnicy Słowacji i Polski 

ds. euro), Paweł Potoroczyn (dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza). 


