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Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka powstała w grudniu 2008 roku z inicjatywy rodziny
i przyjaciół tragicznie zmarłego prof. Bronisława Geremka – wybitnego historyka, człowieka „Solidarności”, 
jednego z ojców niepodległości, wybitnego męża stanu, Europejczyka.  

W wizji Fundacji postać i działalność publiczna prof. Bronisława Geremka na arenie polskiej i międzynarodowej 
jest powszechnym punktem odniesienia. Polska jest państwem otwartym, demokratycznym, praworządnym,
z silnym miejscem w zjednoczonej Europie. Fundacja ma znaczący wpływ na rzeczywistość polityczną
i społeczną w Polsce i w Europie. 

Naszą misją jest upamiętnianie i ochrona myśl oraz dorobku Profesora. Promujemy reprezentowane przez 
niego wartości życia publicznego. Popularyzujemy wartości europejskie - kształtujemy postawy, wpływamy na 
opinię publiczną, pobudzamy debatę. Tworzymy przestrzeń do działania dla zaangażowanych osób 
wyznających powyższe wartości.  

W 2020 roku Fundacja prowadziła swoje działania w czterech głównych obszarach: 

Archiwum Profesora 

Działania proeuropejskie 

Walka z dezinformacją 

Edukacja 

Ze względu na pandemię COVID-19, Fundacja mierzyła się z wieloma wyzwaniami.  Zarówno pod względem 
realizacji stałych działań jak i wdrażania nowych projektów, stanęliśmy przed zadaniem dostosowania się do 
nowych okoliczności, przeformułowania dotychczasowych aktywności, poszukiwania nowych rozwiązań oraz 
odpowiadania na aktualne potrzeby społeczne. W związku z tym Fundacja zrealizowała kilka działań 
skupionych wokół dezinformacji w trakcie epidemii. Wydaliśmy raport nt. obrazu UE w internecie podczas 
pandemii oraz zorganizowaliśmy międzynarodową konferencję nt. zagrożeń związanych z dezinformacją. 
Przygotowaliśmy 3 podcasty „Uwaga Fake” na temat dezinformacji w mediach społecznościowych.  

W drugiej połowie roku rozpoczęliśmy realizację projektów międzynarodowych, w ramach których 
promowaliśmy europejskie wartości oraz dorobek intelektualny Profesora Geremka w świetle Deklaracji 
Schumana z 1950 r.  

Zespół Fundacji dużą wagę przywiązuje do komunikacji w mediach społecznościowych. W różnych dostępnych 
kanałach prowadziliśmy kampanie dotyczące wartości europejskich,  praworządności, polityki spójności oraz 
dezinformacji na temat Unii Europejskiej. W tym celu animowaliśmy grupę Wojownicy Klawiatury, która jest 
społecznością zajmującą się fact-checkingiem i walką z antyunijną propagandą. Za sukces należy uznać rozwój 
tej inicjatywy oraz jej zwiększoną aktywność na polu edukacyjnym, w tym szkoleniowym.  

Aktywnie wspieraliśmy działania proeuropejskie zaprzyjaźnionych instytucji, m.in. kibicowaliśmy inicjatywie 
Europokolenie oraz promowaliśmy kampanie informacyjne wspólnie z Frontem Europejskim i Polską Fundacją 
im. Roberta Schumana. Zaangażowaliśmy także ponad setkę polskich samorządów do udziału w europejskim 
konkursie na innowacje w polityce w ramach współpracy z Innovation in Politics Institute z Wiednia.  

W ramach kontynuacji stałych działań zorganizowaliśmy po raz dziesiąty warsztaty historyczne „Przez 
współczesność do historii”, które są rocznym kursem historii współczesnej dla młodzieży szkolnej. 
Przyznaliśmy także, wspólnie z partnerami programu stypendiów pomostowych, 5 stypendiów im.
Prof. Bronisława Geremka dla wybitnych studentów nauk humanistycznych. Wspólnie z Wydawnictwem 
DIALOG wydaliśmy książkę autorstwa prof. Bogdana Góralczyka pt. „Wegierski syndrom Trianon”. 
Rozwijaliśmy działania w obszarze archiwizacji dorobku profesora oraz promowaliśmy treści ideowe, 
wspomnieniowe i historyczne w mediach społecznościowych Fundacji.  



W 2020 roku Fundacja kontynuowała współpracę z Archiwum Akt Nowych, na mocy której do 
AAN przekazane zostało archiwum profesora B. Geremka. Archiwizacja znajduje się na końcowym 
etapie, a jej uroczyste upublicznienie planowane jest na początek 2022 roku. 

W ramach przygotowań do upublicznienia Archiwum prof. Bronisława Geremka Fundacja zakupiła
w Agencji Fotonova 5-letnią licencję na wykorzystywanie 27 zdjęć dokumentujących działalność 
publiczną prof. B. Geremka w latach 1989-2008.  

Dbając o dobre imię patrona wystosowaliśmy protest do Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego po obraźliwej wypowiedzi (“realizowanie interesów obcych krajów podczas pełnienia 
funkcji ministra spraw zagranicznych”) prof. Wiesława Wysockiego z Wydziału Historycznego względem 
Prof. Geremka.  

Tworzymy rejestr artykułów prasowych poświęconych prof. Geremkowi, które ukazały się w mediach po 
2008 roku. 

Prowadziliśmy regularną kampanię informacyjną w mediach społecznościowych przypominającą 
najważniejsze wydarzenia z życia i działalności publicznej Profesora oraz jego publikacje, artykuły
i wypowiedzi. Treści dotyczące prof. Bronisława Geremka na Twitterze regularnie docierały do tysięcy 
odbiorców. Na Twitterze monitorowaliśmy informacje dotyczące prof. B. Geremka publikowane przez 
użytkowników tej sieci społecznościowej. Identyfikowani i zgłaszani do administracji Twittera byli 
użytkownicy rozpowszechniający treści obraźliwe. W 2020 roku w wyniku zgłaszanych przez zespół 
Fundacji skarg 3 konta użytkowników Twittera zostały usunięte, a 25 kont otrzymało ostrzeżenia od 
administracji sieci społecznościowej co doprowadziło do ograniczenia ich działalności.  

W dwunastą rocznicę śmierci Bronisława Geremka, wspólnie z innymi instytucjami, uczciliśmy jego 
pamięć, spotykając się przy grobie Profesora na Powązkach. Następnie, na Starym Mieście pod domem 
naszego patrona, wspomnieniem podzielili się m.in. senatorowie Andrzej Wielowieyski oraz Andrzej 
Celiński. W dzień po wyborach prezydenckich w Polsce przywołano znamienny cytat prof. Geremka:  



 

Demokracja kształtuje się w miarę wzrostu aktywności obywateli, w kolejnych 
próbach wyborczych. Próby te wytwarzają zagrożenie. W kampaniach wyborczych 
łatwo dochodzą do głosu slogany populistyczne i demagogiczne - w sytuacjach 
napięć społecznych mogą się one stać detonatorem naruszając stabilizację 
sceny politycznej. Z jednej strony zasadnicze znaczenie ma legitymizacja 
instytucji państwa, tak aby decyzję ich były respektowane i aby mogły 
podejmować zadania arbitrażu w konfliktach; z drugiej zaś - uformowanie partii 
politycznych i  organizacji społecznych jako podmiotów życia politycznego, 
artykułujących postawy i aspiracje społeczne.

„Rok 1920 stanowi przełomowy moment w najnowszych dziejach państwa 
i narodu węgierskiego. Kto tego nie docenia, ten niewiele (by nie rzec 
dobitniej – nic) nie rozumie ze współczesnej historii węgrów. Siląc się na 
pewne porównania: o ile dla nas rok 1918 to rok triumfu, satysfakcji oraz 
powolnej odbudowy „odzyskanej niepodległości”, to naszym bratankom 
dwa lata później „wszystko się rozpadło”.

https://www.youtube.com/watch?v=86HC72eAiCY
https://www.youtube.com/watch?v=U5MFYu6Lpw0
https://www.youtube.com/watch?v=ppMXvLXA0Ms
https://www.youtube.com/watch?v=c1Shl6HUle4
https://www.youtube.com/watch?v=gFy_6ClaBpc
https://www.youtube.com/watch?v=IBBNIUzSEHE


We wrześniu rozpoczęła się realizacja zaplanowanego na lata 2020-2022 projektu “Beyond Robert Schuman’s 
Europe” realizowanego z grantu Programu Europa dla Obywateli w związku z przypadającą w 2020 roku
70 rocznicą Deklaracji Schumana. Projekt skupia się na współczesnym, uniwersalnym (dla wschodu 
i zachodu Unii Europejskiej) wymiarze Deklaracji Schumana z 1950 roku i wkładzie, jaki w rozwój 
integracji europejskiej wnieśli w tym kontekście jedni z wielkich promotorów integracji europejskiej: 
B. Geremek, V. Havel, J. Giedroyć, A. Spinelli, J. Delors. Przedmiotem projektu są też wspólne 
wartości na wschodzie i zachodzie Europy wyrastające z Deklaracji i późniejszego dorobku intelektualnego 
i politycznego wymienionych postaci. W ramach projektu odbędzie się debata publiczna w Warszawie, 
realizująca polską część projektu, poświęcona dorobkowi ideowemu R. Schumana i B. Geremka oraz 
przygotowany zostanie research paper poświęcony temu zagadnieniu. 
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Celem tego międzynarodowego konkursu jest wyłonienie odważnych liderek i liderów samorządu, którzy
z powodzeniem wdrażają innowacyjne na skalę swojej społeczności czy regionu projekty. Inicjatywa, już po raz 
czwarty, była realizowana przez The Innovation in Politics Institute z Wiednia, a Fundacja odpowiadała za 
realizację konkursu na terenie Polski. Na konkurs wpłynęło 111 aplikacji z Polski, co było dużym sukcesem. 
Również niezwykle wysoka frekwencja polskich jurorów (ponad 400 ochotników) została odnotowana jako 
przejaw naszego bardzo dużego zainteresowania działaniami pro-obywatelskimi. Do finału konkursu weszło 
19 projektów z Polski, a jedna z dziewięciu nagród głównych została przyznana Gdyni. Zwycięski projekt 
dotyczył systematycznego wsparcia przez Urząd Miasta Gdynia małych przedsiębiorców w czasie pandemii. 
Laudację dla autorów projektu wygłosił członek Rady Fundacji - Maciej Witucki. W ramach działań 
promocyjnych Fundacja prowadziła cykl rozmów z finalistami, które publikowane były w mediach 
społecznościowych w grudniu i styczniu 2021 r. 

https://www.eprs.europarl.europa.eu/politicalhouses/en/home
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Wojownicy Klawiatury to inicjatywa skupiona na budowaniu społeczności zaangażowanej w walkę 
ze zmanipulowanymi treściami. Grupa liczy ponad 3,3 tysiąca osób łącząc ze sobą wszystkich chcących 
przeciwstawić się dezinformacji. Działa w mediach społecznościowych publikując sprostowania oraz 
w realu, gdzie pokazuje i uczy jak samemu sprawdzić czy informacja jest wiarygodna.

Dzięki wsparciu Unii Europejskiej eksperci z Wojowników Klawiatury prowadzą także szkolenia
i warsztaty od podstawowych i otwartych dla większych grup po zaawansowane dla dziennikarzy
i researcherów. W 2020 roku działalność Wojowników skupiła się głównie na szkoleniach online i na 
walce z antyunijną propagandą i dezinformacją.



 

Zespół przeanalizował setki kont w mediach społecznościowych, tysiące 
wpisów, dziesiątki portali - przeprowadziliśmy badanie internetu pod kątem 
obrazu ue w kontekście pandemii. 

Efektem naszej pracy jest szczegółowy raport pokazujący komu zależało na 
zdyskredytowaniu Unii Europejskiej. W analizie nie pominęliśmy liderów 
opinii, którzy kształtują przebieg debaty publicznej. Sprawdziliśmy jakie 
narracje dominowały i w jakim stopniu były sterowane przez siły zewnętrzne.

w marcu, wraz z dotarciem koronawirusa do Polski, ruszyła też machina dezinformacji o epidemii. By lepiej 
reagować na tę sytuację, z naszej inicjatywy zawiązała się grupa współpracy organizacji 
fact-checkingowych, w skład której weszli: Demagog, polski oddział factcheckingowy AFP, Konkret24, 
Anna Mierzyńska z oko.press oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka



24 czerwca 2020 roku na zlecenie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie, odbyła się 
konferencja „Pandemia, dezinformacja i Europa”. Ze względu na pandemię zorganizowana została online. 
W konferencji uczestniczyło ok. 100 uczestników.

Przy realizacji współpracowaliśmy z Polityką Insight
i firmą Orange. W ramach konferencji zorganizowanych 
zostało pięć paneli tematycznych oraz debata z 
ekspertami z Polski i zagranicy m.in. Sébastien Maillard, 
prof. Aleksandra Przegalińska, Wanda Buk, Tomasz 
Stawiszyński, Ivan Krastev, Heather Grabbe. Specjalne 
wystąpienie dla uczestników konferencji przesłała 
wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Věra 
Jourová. W czasie konferencji zaprezentowaliśmy także 
wyniki raportu przygotowanego przez Fundację - Obraz 
Unii Europejskiej w trakcie pierwszych miesięcy 
pandemii COVID-19.
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Jeszcze przed pandemią w siedzibie Fundacji zorganizowaliśmy 
dla licealistów warsztaty dotyczące dezinformacji i fact-checkingu. 
Przez dwie godziny udało się pokazać mnóstwo przykładów
i nauczyć grupę jak radzić sobie z dezinformacją. Zajęcia są 
kontynuowane w formie on–line.

Na konkurs wpłynęło 17 prac. Niezmiernie nas cieszy, że postać oraz dorobek intelektualny profesora 
spotkał się z takim zainteresowaniem młodych naukowców. Laureaci otrzymali od Fundacji list gratulacyjny 
od Zarządu, książkę autorstwa profesora oraz zaproszenie do skorzystania ze zbiorów znajdujących się
w fundacyjnej bibliotece.





Fundacja angażowała się w akcję poparcia organizacji 
obywatelskich dla powołania na stanowisko Rzecznika Praw 
Obywatelskich pani Zuzanny Rudzinskiej-Bluszcz. W ramach 
akcji publikowaliśmy posty na FB, podpisaliśmy apel organizacji 
oraz wysyłaliśmy maile do posłów i senatorów RP z prośbą
o poparcie kandydatki.






