Gałczyn na debacie u Prezydenta RP
W ramach obchodów dziesięciolecia Polski w Unii Europejskiej Fundacja Schumana zorganizowała 30
kwietnia debatę młodzieży z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim. Nasze Liceum znalazło się
w ekskluzywnym gronie zaproszonych gości z racji kilkunastoletniej współpracy z Fundacją przy
realizacji młodzieżowych projektów obywatelskich i międzynarodowych spotkań . Pięcioro
tegorocznych maturzystów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, reprezentowało młodzież
naszej szkoły w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Byli to: Mateusz Całka, Marta Kuziel, Cezary
Michalczyk, Katarzyna Piwowar i Marta Rebczyńska.
Debata składała się z dwóch części i była moderowana przez dziennikarkę TVN Annę Kalczyńską.
Podczas spotkania podsumowano dotychczasową obecność Polski w strukturach unijnych. W
pierwszym panelu młodzież miała okazję zadać pytania Panu Prezydentowi. Pytano o Partnerstwo
Wschodnie w związku z kryzysem na Ukrainie, o brak podpisu Polski pod Kartą Praw Podstawowych,
o obecną pozycję Polski w Unii Europejskiej oraz o perspektywy wejścia Polski do strefy euro. Pan
Prezydent z wielkim zaangażowaniem odpowiadał na pytania młodzieży, wyjaśniając wszelkie zalety i
wady bycia w UE. Podsumowaniem pierwszej części debaty były następujące słowa Pana Prezydenta:
”Marzenie o tym, żebyśmy byli narodem wolnych ludzi, żyli w państwie demokratycznym o wolnym
rynku, żebyśmy byli krajem bezpiecznym, to były marzenia z zakresu science fiction. Dzisiaj się to
wszystko realizuje i należy to szczęście po prostu docenić, łapać, być wdzięcznym i pracować dalej
usilnie, aby to szczęście się nie rozwiało, bo szczęście nie jest nigdy dane raz na zawsze, tak jak
wolność nie jest dana i europejskość również” Prezes Fundacji Anna Radwan podziękowała Panu
Prezydentowi za udział w debacie . oraz zaprosiła wszystkich na Paradę, która odbędzie się 10 maja.
W drugiej części spotkania, po obejrzeniu krótkiej prezentacji multimedialnej zawierającej zdjęcia z
10 lat Polski w UE, na pytania uczestników odpowiadali przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP
Minister Irena Wóycicka, Minister Roman Kuźniar oraz Krzysztof Hołowczyc, były europoseł, który
wziął udział w kampanii przed referendum akcesyjnym, organizowanej przez Fundację Schumana.
Tym razem pytano o to czy Polska powiedziałaby „tak” federalnej Europie, jaki powinien być kierunek
rozszerzenia UE, o wpływ Unii Europejskiej na aktywność młodych oraz o budowanie wspólnych sił
zbrojnych.
Na zakończenie spotkania uczestnicy zostali zaproszeni na bankiet do sal recepcyjnych Pałacu
Prezydenckiego. Debata była doskonałą możliwością do podsumowania roli Polski w Unii Europejskiej
oraz do zarysowania celów strategicznych na kolejne lata a dla biorących w niej udział maturzystów
świetną lekcją wychowania obywatelskiego i przygotowaniem do egzaminu maturalnego z wiedzy o
społeczeństwie.
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