Data: 7 października 2013 r. Miejsce: Klub
Bankowca w Warszawie. Godzina: 9.30. Sala
konferencyjna powoli zapełnia się młodymi
ludźmi. Są wśród nich uczniowie XXVII
Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza
Czackiego w Warszawie, Zespołu Szkół
nr 18 w Warszawie, Zespołu Szkół Licealnych
i Technicznych Nr 1 w Warszawie, studenci
Akademii Leona Koźmińskiego.

Powitanie młodych z Europy

10.00. Przyszłych „administratorów” Zjedn
oczonej Europy wita prof.
dr Manfred Pohl, założyciel Frank
furter Zukunftsrat (future think tank)
oraz Institute for Corporate Culture Affai
rs (ICCA), organizacji non profit,
które zainicjowały międzynarodowy proje
kt „My Europe”: – Projekt „Moja
Europa” stworzyliśmy z myślą o was,
młodych ludziach, którzy za chwilę
będą rządzić Europą. Chcemy was przyg
otować do tej roli. Chcemy rozbudzać waszą ciekawość, przekazywać wied
zę o świecie, uczyć krytycznego
myślenia, poczucia zbiorowej odpowied
zialności za wspólną przyszłość.
Swoją przyszłość musicie tworzyć już
teraz.

Młodzi Polacy spotkali się
na międzynarodowych warsztatach
programu „Moja Europa”, by dyskutować o tym,
jaka jest ich Europa, jak widzą w niej swoją przyszłość!

Tekst: Monika Bartnik
Zdjęcia: Andrzej Gałązka

Moja Europa
ykłady
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Po oficjalnych powitaniach przyszedł
więc czas na zapowiedzianą solidną dawkę
wiedzy. Bankowość, edukacja, marketing… Na
początek wykład Mieczysława Groszka,
wiceprezydenta Związku Banków Polskich, pt.
„System bankowy w Polsce 2013”. Uff jest
ciężko Bankowość komercyjna, bankowość
detaliczna, stopa bezrobocia, deficyt budżetowy… – Informacje o systemie bankowym
to wiedza bardzo konkretna – mówi Filip
Kołcz z Zespołu Szkół Nr 8. Filip swój udział
w warsztatach traktuje jako wyróżnienie. Żeby
się dostać, zdawał egzamin, przygotował
esej o przyszłości Europy po angielsku. Czy
jego plany na przyszłość związane są ze
Zjednoczoną Europą? – Interesuję się grafiką
komputerową, muzyką… Udział w takich
wydarzeniach jak warsztaty „Moja Europa”
pozwala mi poszerzać horyzonty i szukać
swojego miejsca w przyszłości.

zjawisko

Jaka przyszłość?

Jaka jest pozycja po
lskich uniwersytetów
na arenie międzynaro
Na to pytanie odpo
dowej?
wiadał młodym lud
ziom Sergiusz Na
Rady Nadzorczej Fun
raj, członek
dacji Edukacyjnej „Pe
rspektywy”. W tym
nie mogło zabrakną
kontekście
ć dyskusji o tym, gd
zie studiować – w
granicą? – A jakie
Polsce czy za
to ma teraz znacze
nie
?
– do dyskusji włąc
rektor Grzegorz Ma
zył się prozurek. – Możecie prz
ecież zacząć studio
a skończyć studia
wać w Polsce,
na jednym z uniwers
yte
tów europejskich.
skorzystać z oferty
Możecie
Erasmusa lub z inn
ych projektów eduka
Olga Morawiec
cyjnych.
i Marta Prędka,
uczennice I klasy spo
w Liceum im. Tadeu
łecznej
sza Czackiego, plany
edukacyjne mają spr
Olga chce związać się
ecyzowane.
z prawem, Marta z eko
nomią. Dziewczyny
konkret, wiedzą, że to
stawiają na
dziedziny, w których nie
będzie problemów ze
pracy, może w strukt
znalezieniem
urach Unii Europejskie
j.
Co dały warsztaty?
konkretną, nową wi
– Właśnie
edzę. No i możliwość
poznania ciekawych
ludzi.

Dzięki „My Europe”
wykorzystacie swą kreatywność!
Po solidnej dawce wiedzy przychodzi czas na luźniejszą, ale
mocno angażującą dyskusję. Szukamy odpowiedzi na pytanie:
Jak jest moja Europa? Towarzystwo rozkręca się. – Jesteście
młodzi, macie jeszcze w sobie tę fajną młodzieńczą naiwność,
dzięki której jest w was chęć do robienia różnych rzeczy, do
zmieniania świata. My już jej nie mamy, ale chcemy dzięki
„My Europe” stworzyć wam płaszczyznę do komunikacji, do
tego, żebyście mogli wykorzystywać waszą kreatywność
i przedsiębiorczość – mówi Jacek Kuśmierczyk, kanclerz
Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga.

Szanse na własne marzenia
– Moja Europa daje mi szansę na rozwinięcie biznesu. Nie
muszę pracować w Polsce, mogę wyjechać np. do Niemiec i tam
dostać dofinansowanie na biznes, którym chcę się zajmować – mówi
Arkadiusz Alaba. Na swoją przyszłość patrzy bardzo konkretnie,
dlatego jest częstym bywalcem tego typu rozwijających spotkań
i warsztatów. – Takie spotkania to dla mnie fundament. Dzięki nim
buduję taką swoją bazę wiedzy.
Jakie więc ma plany na przyszłość? Na początek studia. Albo Politechnika Warszawska albo WAT. W przyszłości własny biznes.
Projekt „Moja Europa” uczy również myślenia krytycznego.
Agata Serwińska z II klasy społecznej w Liceum Czackiego
w Warszawie dostrzega pozytywne aspekty integracji europejskiej
i... negatywne: – Wydaje mi się, że Unia zabrała nam nieco naszej
kultury. Wszystko robi się za bardzo „wspólne” – mówi. Wie, że Unia
daje szanse rozwoju, możliwość nauki i pracy za granicą, ale sama
woli zostać w Polsce.

Jakie wnioski płyną...

– Jestem pod wrażeniem mło
dzieży z Polski, ich zainteresow
ania sprawami europejskim
wiedzą ogólną. W przerwie
i,
warsztatów rozmawialiśmy
i o nauce języka niemieckiego
rozumieniu pomiędzy Gerhard
, i o poem Schroederem i Władim
irem Putinem w sprawie gaz
Ich zaangażowanie jest bar
ociągu.
dzo obiecujące. Z takim nas
tawieniem będą rzeczywiści
odgrywać decydującą rolę
e w stanie
w Europie – podsumowu
je warsztaty Carina Feu
project manager programu
erriegel,
„My Europe”.
Warsztaty w ramach pro
jektu „Moja Europa” odb
yły się już w dziesięciu
W przyszłym roku odbędą
krajach.
się m.in. w Dublinie, Wilnie,
Sztokholmie. Jeszcze w listo
odbędzie się event Get2Ga
padzie
ther we Frankfurcie. 50 dot
ychczasowych uczestnikó
tatów zaprezentuje Manife
w warszst Młodych Europejczyków
, zainaugurowana również
działalność Rady Młodzie
zostanie
ży dla Przyszłości (autorz
y pięciu najlepszych artykułó
znajdą się wśród nich).
w z Polski
Młodzież będzie miała oka
zję m.in. spotkać się z Jea
Trichetem, francuskim eko
n-Claude
nomistą, byłym prezesem
Europejskiego Banku Cen
odwiedzić Europejski Ban
tralnego,
ki Centralny.
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