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Gdańsk, 12 maja 2022 r.  

 

Jak wojna zmienia Europę. Debata z udziałem byłego premiera Francji  

 

Po niedawnej wizycie ambasadora Francji i dyskusji o europejskiej solidarności Europejskie 

Centrum Solidarności znów stanie się widownią ważnej debaty. Tym razem europejscy 

politycy, a wśród nich Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, rozmawiać będą o tym, 

jak wojna zmienia Europę. Debata odbędzie się 17 maja w ECS i online. Początek o godz. 

18.00.  

 

- Integracja europejska od początku była projektem wizjonerskim. Jej fundamentem są 

wartości – poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa 

prawa, poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości – pisze we 

wprowadzeniu prof. Rachoń. I dodaje : - Unia Europejska dzisiaj staje przed największym 

wyzwaniem – krwawą wojną na naszym kontynencie, bezpośrednio przy wschodniej granicy 

Polski – nieuzasadnioną, bezprecedensową napaścią Rosji na wolną, demokratyczną Ukrainę 

(…). Brutalna wojna w Ukrainie jeszcze raz udowadnia, że demokracja nie jest dana raz na 

zawsze, musimy o nią dbać, a jej zasad wszystkimi sposobami bronić. Podczas najbliższego 

spotkania Klubu Myśli Obywatelskiej im. Tadeusza Mazowieckiego, w gronie polityków z 

Niemiec, Francji i Polski, czyli Trójkąta Weimarskiego, będziemy dyskutowali o Europie 

stojącej w obliczu wojny. 

 

W debacie udział wezmą:  

 Aleksandra Dulkiewicz | prawniczka i samorządowiec, prezydent Gdańska 

 Jean-Marc Ayrault | francuski polityk, wieloletni parlamentarzysta, premier (w 

latach 2012-2014) i minister spraw zagranicznych Francji (2016-2017) 

 Knut Abraham | dyplomata i polityk, poseł do Bundestagu z ramienia CDU (od 

2021) 

Markus Meckel | teolog i polityk, były minister spraw zagranicznych  i legenda 

opozycji demokratycznej w NRD 

Moderatorem dyskusji będzie Basil Kerski, menadżer kultury, redaktor i politolog, dyrektor 

Europejskiego Centrum Solidarności.  

 

transmisja | facebook.com/ecsgdansk, gdansk.pl, ecs.gda.pl 

 

 

Pełny tekst wprowadzenia do debaty KMO:  

https://www.facebook.com/ecsgdansk
https://www.gdansk.pl/
https://ecs.gda.pl/
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Integracja europejska od początku była projektem wizjonerskim. Jej fundamentem są wartości – 

poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawa, poszanowania praw 

człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. 

 

Kolejne etapy jednoczenia Europy – powstanie wspólnot, stworzenie wspólnego rynku, powołanie Unii 

Europejskiej czy ustanowienie wspólnej waluty – wymagały przekraczania starych schematów myślowych, 

wyobraźni i dużej odwagi w planowaniu przyszłości. Proces ten nie odbywał się bezkonfliktowo, a co 

najważniejsze, nie możemy uznać, że się skończył. Spór o kształt Unii Europejskiej wciąż wywołuje duże 

emocje, a różne wizje jej przyszłości mocno ze sobą konkurują. Co więcej, w ostatnim okresie Unia Europejska 

przeżyła kilka poważnych kryzysów: ekonomiczny, imigracyjny z zagrożeniami bezpieczeństwa, zarówno 

wewnętrznego, jak i zewnętrznego, czy też zdrowotny, w postaci pandemii COVD-19. 

 

Unia Europejska dzisiaj staje przed największym wyzwaniem – krwawą wojną na naszym kontynencie, 

bezpośrednio przy wschodniej granicy Polski – nieuzasadnioną, bezprecedensową napaścią Rosji na wolną, 

demokratyczną Ukrainę. 

 

Po 24 lutego zbankrutowała koncepcja, że relacje gospodarcze z niedemokratycznymi państwami trzecimi 

pozwalają wykluczyć poważne konflikty z nimi. Należy pamiętać, że istotą rozwoju integracji europejskiej jest 

odpowiadanie na aktualne wyzwania. Wydaje się, że tym razem Unia dostrzegła szansę na dalszą, szybszą 

integrację oraz pełniejsze uświadomienie sobie własnego potencjału.  

Z drugiej zaś strony, w Europie widzimy ruchy polityczne otwarcie kwestionujące istnienie wspólnoty, jak 

Rassemblement National / Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen we Francji, Liga Północna Matteo 

Salvini’ego we Włoszech, Fidesz Viktora Orbana na Węgrzech czy też VOX Santiago Abascala w Hiszpanii. 

Także w Polsce mamy ruchy i ugrupowania polityczne kwestionujące ideę integracji europejskiej. 

 

Brutalna wojna w Ukrainie jeszcze raz udowadnia, że demokracja nie jest dana raz na zawsze, musimy o nią 

dbać, a jej zasad wszystkimi sposobami bronić. Podczas najbliższego spotkania Klubu Myśli Obywatelskiej im. 

Tadeusza Mazowieckiego, w gronie polityków z Niemiec, Francji i Polski, czyli Trójkąta Weimarskiego, 

będziemy dyskutowali o Europie stojącej w obliczu wojny. 

 

Prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń 

  

Kontakt dla mediów:  
Magdalena Charkin-Jaszcza  
Pełnomocnik Dyrektora ds. Międzynarodowych i Protokołu  
Europejskie Centrum Solidarności  
kom.: 503 072 644  
e-mail: m.charkin@ecs.gda.pl 

 


