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Prof. dr hab. Danuta Hübner 

 

 

Przesłanie do finalistów debat oksfordzkich „Unia, którzy mierzy wyżej” 

  

 

13 grudnia 2019, Warszawa 

 

 

Szanowni Państwo, 

Drodzy uczestnicy dzisiejszej debaty. 

Nie mogę być z Wami dzisiaj, żałuję bardzo. 

Chciałabym jednak podzielić się z Wami paroma myślami. 

Europa zmienia się na naszych oczach. 

 

Potrzebujemy szerszego, bardziej otwartego, obywatelskiego myślenia o tym, jaką 

Europę powinniśmy wspólnie stworzyć, aby była ona miejscem, w którym dobrze się 

czujemy i które uważamy za własne.  

 

Aby także była jasnym punktem na mapie świata, modelem do naśladowania dla 

innych.  

 

Potrzebujemy obywatelskiej rozmowy o tym, co dzieje się w Europie i dlaczego to jest 

dla nas ważne.  

 

Jesteśmy nie tylko obywatelami Polski, ale i obywatelami Unii Europejskiej, częścią 

europejskiej społeczności. 

  

Już wkrótce to Wy będziecie decydować, jakiej Europy potrzebujecie, aby odpowiadała 

Waszym aspiracjom i marzeniom. My, pokolenie które wprowadzało Polskę do Unii, 
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niedługo przekażemy Wam pałeczkę w tej pokoleniowej sztafecie. Ale już teraz macie 

prawo, ale i obowiązek, aktywnie uczestniczyć w dyskusji nad przyszłością Europy. 

Debaty Oxfordzkie o Unii Europejskiej są znakomitym miejscem do przemyślenia, 

czym dla każdej i każdego z Was jest Europa, co w niej warto zmienić, aby lepiej 

spełniała oczekiwania Europejczyków, co zrobić, by była bardziej obywatelska. 

Debaty służą temu, aby Europa stała się Wam bliska, bo przecież to, co się dzieje w 

Europie wpływa na nasze życie tu i teraz, a także określa w dużej mierze naszą 

przyszłość.  

 

Europa jest dla nas tak ważna, że wydaje mi się całkiem naturalne, abyśmy o jej 

teraźniejszości i przyszłości, rozmawiali w polskich domach, przy rodzinnych stołach. 

 

Prosiłabym Was o to, aby ta europejska debata nie była tylko dla Was zakończeniem 

pewnego etapu zdobywania wiedzy o Europie.  

Proszę, przenieście tę żywą dyskusję o Europie do Waszych domów, do grup 

przyjaciół, a także do tego miejsca, gdzie większość z Was czuje się bardzo dobrze – 

czyli do mediów społecznościowych. 

Zapytajcie swoich rówieśników, co dla nich znaczy bycie obywatelką i obywatelem 

Europy, jakiej Europy chcieliby, gdy wejdą w dorosłe życie, co Europa może zmienić 

w ich życiu, jak oni chcą zmienić Europę.  

To są fundamentalne pytania. Przywilejem i obowiązkiem waszego pokolenia będzie 

musiało znalezienie na nie odpowiedzi. 

Wszystkim uczestnikom, którzy doszli do finału, serdecznie gratuluję, i życzę 

merytorycznej wymiany zdań, świetnych pomysłów no i … wygranej! 

Życzę też wszystkim Państwu spokojnych świąt i udanego, pełnego sukcesów Nowego 

Roku. 


