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RAPORT MERYTORYCZNY ZA ROK 2009. 

Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka 

Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka została formalnie powołana do życia w grudniu 2008 

roku (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego z dn. 16.12.2008). Jako instytucja rozpoczęła swoją 

działalnośd 5 czerwca 2009 roku uroczystą inauguracją.  

Pierwsze półrocze 2009 zostało poświęcone na zdobycie środków koniecznych do rozpoczęcia 

działalności, znalezienie siedziby dla fundacji oraz uruchomienie biura i zatrudnienie koordynatora. 

Od 5 czerwca 2009 fundacja działa pod adresem ul. Wilcza 9a/7 w Warszawie.  

Najważniejsze działania fundacji od tego czasu to opracowanie i przygotowanie do realizacji projektów 

zaplanowanych przez Radę i Zarząd Fundacji, w tym przygotowaniu budżetów oraz pozyskiwanie 

sponsorów na poszczególne działania. 
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URUCHOMIENIE CENTRUM IM. PROF. BRONISŁAWA GEREMKA  

Uruchomienie biura było możliwe po znalezieniu lokalu pod siedzibę fundacji oraz przeprowadzeniu 

kapitalnego remontu. W pierwszym półroczu fundacja zdobyła też pierwsze środki finansowe na 

działalnośd (m.in. grant instytucjonalny z Fundacji im. Stefana Batorego, darowizna TPSA). Dzięki temu 

od czerwca 2009 r. został zatrudniony koordynatora biura. Od tego czasu działa również strona fundacji 

WWW.geremek.pl, która obecnie jest tłumaczona na jęz. francuski i angielski.  

Oficjalna inauguracja Fundacji miała miejsce 5 czerwca 2009 r. w Warszawie. 

W uroczystości uczestniczyli współpracownicy, przyjaciele prof. Geremka, sympatycy nowopowstałej 

fundacji oraz przedstawiciele mediów.  

Hołd patronowi fundacji złożyli m. in. prezydent Lech Wałęsa, prezydent Aleksander Kwaśniewski, oraz 

premier Tadeusz Mazowiecki. 

www.geremek.pl/inauguracja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRACA NAD PROJEKTAMI 

 

Centrum Dokumentacji i Badao 

Pierwszym uruchomionym projektem fundacji jest Centrum Dokumentacji i Badao. Jego celem jest  

stworzenie archiwum myśli profesora Bronisława Geremka oraz animowanie pracy badawczej wokół 

dorobku patrona fundacji. Archiwum zgromadzi docelowo różnego rodzaju zbiory obrazujące publiczną 

działalnośd Profesora. Zamierzamy również stworzyd serię wydawniczą Biblioteka Bronisława Geremka, 

w której znajdą się najciekawsze teksty patrona (niektóre z nich dotąd niepublikowane) oraz 

współcześnie wychodzące ważne publikacje społeczne, politologiczne i gospodarcze nt. Europy. 

W 2009 roku sprowadziliśmy do fundacji prywatny księgozbiór Bronisława Geremka, dokumentację z 

Kolegium Europejskiego w Natolinie, a także zbiory z Kultury Paryskiej.  

http://www.geremek.pl/
http://www.geremek.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3%3Ainauguracja-dziaalnoci-fundacji-centrum-im-prof-bronisawa-germeka&catid=1%3Aaktualnoci&Itemid=2&lang=pl
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Od grudnia fundacja zatrudnia archiwistę, który zajmuje się porządkowaniem i katalogowaniem zbiorów 

fundacji. 

Powołano również Komitet Naukowy (pod przewodnictwem prof. Henryka Samsonowicza), który 

konsultuje działalnośd wydawniczą fundacji, a także wspiera fundację w promowaniu dorobku 

naukowego patrona. Dotychczas miały miejsce trzy spotkania Komitetu. Zaplanowano m.in. wydanie 

pierwszej publikacji Bronisław Geremek: une Voix en Europe we współpracy z wydawnictwem 

Universitas (na początku 2010 r. podpisaliśmy umowę na wydanie książki po polsku we wrześniu 2010 

r.). Książka po raz pierwszy ukazała się nakładem szwajcarskiej Fundacji Jean Monet pour l’Europe i jest 

zbiorem tekstów, wśród których znajdują się zarówno wystąpienia Bronisława Geremka jak i teksty 

innych autorów o tragicznie zmarłym Europejczyku. 

Ponadto, postanowiono organizowad w siedzibie fundacji otwarte, cykliczne (raz na 2-3 miesiące) 

seminaria nauk społecznych z udziałem wybitnych polskich intelektualistów. Pierwsze seminarium 

odbędzie się pod koniec kwietnia 2010 r. 

W 2009 r. fundacja nawiązała kontakt z większością najważniejszych nadawców medialnych na rynku 

polskim zwracając się z prośba o udostępnienie i przekazanie materiałów prasowych, radiowych i 

telewizyjnych dotyczących osoby Bronisława Geremka. W tej chwili dysponujemy już dużą częścią 

materiałów zgromadzonych przez Gazetę Wyborczą, częściowo przez Rzeczpospolitą. Fundacja w tym 

samym celu nawiązała również kontakty z BBC oraz Reutersem, Le Monde’em, telewizją francuską. 

 

Coroczna konferencja “Central European Perspective” 

Projekt pomyślany jest jako forma utrwalenia myśli politycznej prof. Bronisława Geremka na mapie 

europejskiej. Jego celem jest stworzenie międzynarodowego forum debaty na tematy ważne z punktu 

widzenia Europy Środkowo-Wschodniej. 

W 2009 r. zaplanowano pierwszą konferencję cyklu pt Europe and the United States in a Changing 

World, został ułożony program wydarzenia, wstępna lista uczestników, jak również ustalono termin i 

miejsce konferencji (16-17 września 2010 r., Pałacyk Foksal). Wybrano także osobę, która zajmie się 

koordynacją przygotowao. 

 

Projekt stypendialny dla młodych talentów 

Fundacja prof. Geremka w 2009 roku opracowała założenia do programu stypendialnego dla młodzieży 

gimnazjalnej. Projekt nawiązuje do patrona fundacji poprzez promowanie wiedzy historycznej, jako 

ważnego narzędzia rozumienia współczesnego świata.  

Zamierzamy objąd opieką grupę kilkunastu uczniów rocznie oferując im miesięczne stypendium poparte 

cyklem warsztatów i zajęd, które będą się koncentrowały na ważnych wydarzeniach współczesnych na 

świecie i ich kontekście historycznym.  
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Program będzie skierowany do osób szczególnie zainteresowanych historią, z apetytem na wiedzę i 

motywacją by ją zdobywad, które jednakże pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 

materialnej. Stypendium będzie więc miało charakter naukowo-socjalny o profilu historycznym. 

Do współpracy w programie zaprosimy świadków, jak również czynnych uczestników wydarzeo 

ostatniego półwiecza - współtwórców wolnej Polski, kronikarzy jej przemian i kontynuatorów dzieła w 

III RP. Opiekę merytoryczną nad programem obejmie historyk, prowadzący zajęcia w ramach cyklu. 

Inauguracja oraz zakooczenie programu stypendialnego będą miały uroczysty charakter (konferencja 

naukowa z udziałem uczniów, przedstawicieli szkół oraz wybitnych osobistości życia publicznego).  

Naszym celem będzie rozwijanie programu. Najbardziej zaangażowanych stypendystów będziemy 

zachęcad do dalszego uczestnictwa w programie. W przyszłości planujemy włączyd do projektu wyjazdy 

zagraniczne (np. do Parlamentu Europejskiego).  

W 2009 r. przygotowaliśmy pilotaż programu, który ruszył od początku 2010 roku i potrwa do wakacji. 

Doświadczenia i rekomendacje zebrane podczas pilotażu posłużą jako wnioski do uruchomienia 

projektu w cyklu rocznym, we wrześniu 2010 r. 

 

Platforma Weimarska 

Centrum prof. Bronisława Geremka będzie szczególnie wspierad bliską integrację pomiędzy Polską, 

Francją i Niemcami. Naszym celem jest wzmocnienie współpracy politycznej tych krajów o wymiar 

społeczny.  

W roku 2009 przygotowywaliśmy wspólnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych seminarium pt 

„Weimarska wizja działao Unii Europejskiej na najbliższe pięd lat”, które odbyło się 1 lutego 2010 r.  W 

debacie uczestniczyli ministrowie ds. europejskich Polski Francji i Niemiec – Mikołaj Dowgielewicz, 

Pierre Lellouche i Werner Hoyer oraz przedstawiciele polskich organizacji pozarządowych i think 

tanków. Dyskusja dotyczyła możliwości poszerzenia współpracy w ramach TrójkątaWeimarskiego. 

www.geremek/debata_weimarska 

 

Debaty o prezydencji 

Celem projektu jest pobudzenie i rozwinięcie debaty w dziedzinach, które mogą stad się przewodnimi 

tematami polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Odpowiednie przedstawienie najważniejszych 

obszarów tematycznych oraz pogłębiona ich analiza zwiększy arsenał dostępnych środków i pomoże 

zbudowad społeczne zaplecze dla polskiego przewodnictwa. 

Projekt składa się z serii publicznych dyskusji, każda z udziałem czołowych ekspertów z Polski i Francji. 

Początek cyklu planowany jest na pierwsze półrocze 2010, co pozostawia odpowiedni okres czasu na 

zaprezentowanie wszystkich planowanych obszarów tematycznych przed rozpoczęciem polskiej 

prezydencji  w czerwcu 2011. Każda z dyskusji będzie się składała z wystąpieo eksperckich, oraz debaty z 

http://www.geremek.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=43%3Adebata-weimarska&catid=1%3Aaktualnoci&Itemid=2&lang=pl
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udziałem publiczności. Wśród poruszanych tematów znajdzie się obronnośd, energia, budżet oraz 

polityka rozszerzenia i sąsiedztwa.  

W 2009 r. został opracowany wstępny program cyklu, ułożono listę uczestników debat, a także 

skierowano prośby o dofinansowanie do wybranych instytucji (w tym do Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych Francji). Projekt będzie realizowany we współpracy z Ośrodkiem Kultury Francuskiej przy 

Uniwersytecie Warszawskim oraz fundacją im. Friedricha Eberta.  

 

Fabryka Pokoju 

Fabryka Pokoju jest interaktywną wystawą stworzoną dla dzieci pomiędzy 10 a 14 rokiem życia, uczącą 

współżycia w wielokulturowym społeczeostwie na zasadach poszanowania lokalnej historii, jak również 

tolerancji, szacunku dla odrębności i pokojowego rozwiązywania konfliktów. Wystawa była już 

pokazywana w Belgii i we Francji za pośrednictwem Fundacji Evens. Centrum im. prof. Bronisława 

Geremka zamierza przenieśd i zaadaptowad wystawę do warunków polskich. 

Fabryka Pokoju zbudowana jest w nowoczesny sposób, zachęcając uczestników do aktywności. 

Konstruowana jest jako metaforyczne produkowanie pokoju – stąd umieszczenie jej w schematach 

industrialnych. Realizacja Fabryki Pokoju nie sprowadza się jedynie do zaprezentowania dzieciom 

ciekawej i inspirującej, pedagogicznie innowacyjnej wystawy. To także praca z nauczycielami, szkolenie i 

dostarczenie im sugerowanych materiałów dydaktycznych do realizacji na lekcjach wychowawczych 

przed odwiedzeniem wystawy, to także podsumowanie wystawy i tworzenie społeczności uczniów i 

nauczycieli-liderów zainteresowanych tą tematyką. 

Projekt zaplanowany jest do realizacji na początku 2011 roku. Ubiegły rok był okazją do spotkao z 

partnerem (Fundacją Evens) i ustaleniem zasad współpracy, przy adaptacji wystawy do Polski. Fundacji 

udało się pozyskad zainteresowanie projektem ze strony Ministerstwa Edukacji ( spotkanie z minister 

Katarzyną Hall) oraz prezydent Warszawy Hanną Gronkiewicz-Waltz (zakooczone sukcesem starania o 

objęcie wystawy patronatem). 

 

NAWIĄZYWANIE KONTAKTÓW DLA FUNDACJI 

Rok 2009 był w dużej mierze poświęcony spotkaniom, konsultacjom, a także nawiązywaniu kontaktów i 

potencjalnej współpracy przez fundację. Wśród instytucji, które nich znajdują się:  

Polsko-Amerykaoska Fundacja Wolności, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja im. Roberta 

Schumana, Federacja Mazowia, Stowarzyszenie na Rzecz Demokracji, Fundacja Evens, Fondation de 

France, Cercle Jean Rey, Fondation Jean Monnet pour l'Europe, Fundacja Notre Europe, Frakcja ALDE w 

Parlamencie Europejskim, Kolegium Europejskie w Natolinie, Uniwersytet Warszawski, Centrum 

Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Rozwoju Społeczeostwa Obywatelskiego, Instytut Lecha Wałęsy, 

Społeczne Towarzystwo Oświatowe. 

http://www.jean-monnet.ch/
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Przedstawicielki fundacji wzięły udział w Forum Ekonomicznym w Krynicy, Kongresie Kobiet we Francji, 

wizycie studyjnej w Brukseli zorganizowanej przez Komisję Europejską oraz stażu w Parlamencie 

Europejskim. 

Fundacja w 2009 roku prowadziła ożywioną działalnośd fundrisingową. Dzięki temu partnerami lub 

sponsorami fundacji stali się: Fondation Credit Cooperatif, Fundacja im. Stefana Batorego, 

Telekomunikacja Polska SA, FK Partner, Servier Polska, Kancelaria Prawna Pociej-Dubois i Wspólnicy, 

Kancelaria Notarialna Michał R. Walkowski, Agora Holding, Auchan Polska, Hanza Grupa Inwestycyjna. 

 

PROMOCJA OSOBY BRONISŁAWA GEREMKA 

Jednym z celów fundacji jest promowanie myśli i działalności prof. Bronisława Geremka. Fundacja, we 

współpracy z czasopismem Liberte! stworzyła  w sierpniu 2009 r. publikację poświęconą patronowi 

fundacji. Znajdują się w niej m.in. wypowiedzi Bernarda Kouchnera, Andrzeja Wielowieyskiego, Marcina 

Geremka. www.liberte.pl/bronisław_geremek_numer_specjalny 

W 2009 rozpoczęły przygotowania do stworzenia we współpracy z Kolegium Europejskim w Natolinie 

Nagrody im. Bronisława Geremka. Nagroda będzie przyznawana co roku, wybitnej osobistości 

promującej wartości demokratyczne oraz ideę pojednania między narodami i jest finansowana ze 

środków Komisji Europejskiej. Po raz pierwszy zostanie ufundowana w 2010 roku. 

Prezes fundacji złożyła dwie wizyty w Paryżu, aby nawiązad kontakty z instytucjami, w których działał 

prof. Geremek (spotkania dotyczyły m.in. idei powołania Katedry im. Bronisława Geremka w Sciences 

Po w Paryżu). www.geremek.pl/hołd_w_ambasadzie_francji 

Przedstawiciele fundacji brali udział w trzech uroczystościach nadania imienia Bronisława Geremka 

aulom na uczelniach wyższych - w Warszawie w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny 

Chodkowskiej (16 października 2009 r.) oraz w Paostwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach,  

(z tego okręgu Profesor kandydował do Sejmu w wyborach 89 roku – uroczystośd nadania imienia miała 

miejsce 10 października). www.suwalki/aula_im. prof. geremka 

Uhonorowad postad Bronisława Geremka postanowił również Université Libre de Bruxelles, który uczcił 

salę wykładową tablicą pamiątkową. W uroczystości nadania imienia sali brał udział Przewodniczący 

Parlamentu Europejskiego, Jerzy Buzek wygłaszając przemówienie na Jego cześd (10 listopada 2009 r.). 
www.ulb.ac.be/geremek 

Fundacja umożliwiła nawiązanie kontaktu Centrum Europejskiemu im. Roberta Schumana z Metz z 

profesorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Zbigniewem Czachórem, specjalistą od 

prawa Unii Europejskiej i stosunków politycznych. Polski naukowiec zaprezentuje myśl politologiczną 

Bronisława Geremka podczas seminarium europejskiego odbywającego się w maju 2010 r.  

W 2009 r. fundacja pozyskała wystawę fotograficzną obrazującą publiczną działalnośd Bronisława 

Geremka. Ekspozycja zostania przekazana przez Sejm RP w połowie 2010 roku i następnie posłuży 

promocji patrona (będzie m.in. prezentowana w wielu miastach Polski towarzysząc promocji książek 

wydawanych przez fundację). 

http://www.liberte.pl/component/content/article/27-lune/859-bronisaw-geremek-numer-specjalny-liberte.html
http://www.geremek.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=37%3Ahommage-a-bronislaw-geremek&catid=1%3Aaktualnoci&Itemid=2&lang=pl
http://www.radio5.com.pl/index.php?id=22&ia=20623
http://pl.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Libre_de_Bruxelles
http://www.ulb.ac.be/ulb-pratique/docs/index0009.html
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13 maja 2009 r. fundacja otrzymała „Międzynarodową Nagrodę Jean Rey", która przyznawana jest co 

roku wybitnej osobistości z kręgu polityki, nauki, dziennikarstwa lub stowarzyszeniu promującemu 

wartości demokratyczne, wolnościowe i humanistyczne. Fundatorem nagrody jest Stowarzyszenie 

"Cercle Jean Rey" wraz z Uniwersyteckim Klubem Wolności w Liège (C.U.R.L). www.geremek.pl/jean_rey 
 

W kwietniu 2009 r. Marcin Geremek, syn Profesora, a zarazem fundator Centrum wziął udział w 

uroczystości nazwania dziedzioca Parlamentu Europejskiego imieniem Bronisława Geremka. 
www.geremek.pl/agora_im._prof.geremka 

 

POZOSTAŁE DZIAŁANIA 

W 2009 roku odbyły się dwa zebrania Rady Fundacji, na których uzgodniono główne kierunki działao 

fundacji; zostały również przedyskutowane propozycje projektów na 2010 rok. W grudniu odbyło się 

spotkanie świąteczne dla współpracowników oraz sponsorów zaangażowanych w działania fundacji. 

 

http://www.geremek.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=33%3Aqcentrum-im-prof-bronisawa-geremkaq-uhonorowane-nagrod-qjean-rey-2009q&catid=1%3Aaktualnoci&Itemid=2&lang=pl
http://www.geremek.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2%3Aagora-geremka-w-strasbourgu&catid=1%3Aaktualnoci&Itemid=2&lang=pl

