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Profesor Marcin Matczak podzielił się ze słuchaczami zgromadzonymi licznie w Auditorium 

Maximum swoimi refleksjami o tym, jak rozumied naszą relację z Unią Europejską. Czy 

rzeczywiście Unia Europejska jest biurokratyczną machiną pozbawiającą paostwa 

członkowskie chodby cienia suwerenności i wymagającą niezwłocznej rechrystianizacji? 

 

Otóż w jego ocenie jest ona wspólnotą realizującą bardzo określone wartości wywodzące się 

z korzeni kultury europejskiej, a mianowicie antycznej greckiej (dbałośd zarówno o rozwój 

umysłowy, korzystanie ze zdolności racjonalnego myślenia i poznawania świata 

zewnętrznego i siebie przy użyciu narzędzi poznawczych; jak i fizyczny – sprawnośd i tężyzna 

fizyczna jako jeden z warunków bycia przydatnym dla społeczeostwa uzdalniający 

pomnażanie wspólnego dobra) rzymskiej (fundamenty myślenia o paostwie, prawo rzymskie, 

dbałośd o dobro wspólne, o infrastrukturę i sprawne zarządzanie) oraz chrześcijaoskich (tu 

wymienid należy niezgodę na zło, otwartośd na innych, a wręcz miłośd „bliźniego”, który to 

bliźni definiowany jest bardzo szeroko). Są to więc wartości ogólnoludzkie i na nich opiera się 

Europejska wspólnota, której zawdzięczamy najdłuższy od 400 lat okres pokoju w naszej 

części kontynentu. 

 



Na zakooczenie profesor Matczak podkreślił potrzebę edukacji demokratycznej, która 

w ciągu ostatniego dwierdwiecza została zaniedbana. Edukacja demokratyczna nie została 

zakorzeniona w programach szkolnych w tak zwanych podstawach programowych, ale 

przede wszystkim brak jej w polskich domach rodzinnych, gdzie model silnego ojca pozostaje 

w sprzeczności z wartościami demokratycznymi, z umiejętnościami wypracowywania 

kompromisu, szacunku dla oponenta promując postawy podporządkowywania się, uległości 

i wskazując przewagę poczucia bezpieczeostwa nad wolnością. 

 

Jak zawsze, profesor Matczak, mówił pięknie, klarownie i poruszająco, w czym to 

streszczenie oczywiście dalece nie dorównuje oryginałowi. Tych, którzy żałują, że nie mogli 

2 kwietnia znaleźd się na UW, pocieszamy, że nie jest to nasze ostatnie spotkanie, będziemy 

jeszcze nie raz zapraszad młodzież szkolną na spotkania z nim i z innymi mądrymi 

wykładowcami. 

Stowarzyszenie Europejska Demokracja – Nadzieja i Otwartośd (SEDNO) składa 

podziękowania prof. Marcinowi Matczakowi i władzom Uniwersytetu Warszawskiego za 

możliwośd zorganizowania tego potrzebnego i ważnego wykładu. 

 

Wiceprzewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Gabriela Rybacka, koordynatorka projektu 

wykładów dla młodzieży dziękuje za pomoc organizacyjną członkom i sympatykom 

Stowarzyszenia: Elżbiecie Józefowicz, Małgorzacie Ziarkiewicz, Wojciechowi i Elżbiecie 

Golachowskim, Kacprowi Kużelewskiemu i Tadeuszowi Korablinowi. 

 

Opracowała Elżbieta Józefowicz 


