
                                                                             
                                                                      

ZAPROSZENIE 
 

Europejska Unia Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Klasy Średniej 
UNICORN zaprasza na uroczystą promocję polskiej edycji książki pt. 
„Europa. Nikt nie mówił, że będzie łatwo” – autobiografii Wilfrieda 
Martensa, przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej i byłego 
premiera Belgii w latach 1981 do 1992. 

Wydarzenie, w którym udział zapowiedział sam Autor, w towarzystwie 
wielu innych wybitnych osobistości, odbędzie się w gościnnych progach 
Uniwersytetu Śląskiego, w poniedziałek 16 września 2013 r. w 
godz. 17.30 – 19.30,  w auli im. Kazimierza Lepszego (ul. 
Bankowa 12).  

Spotkanie otworzy JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. 
Wiesław Banyś, a wśród mówców znajdą się m.in. JE Ambasador 
Belgii Raoul Delcorde i Jerzy Buzek – były premier i 
przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Moderatorem będzie Jerzy 
Samborski – prezes UNICORN.  

W przedmowach do książki profesor Jerzy Buzek nazywa ją „fascynującym podręcznikiem historii 
najnowszej”,  a kanclerz Angela Merkel dziękuje za nią w imieniu wszystkich Europejczyków. 

Na czym polega wyjątkowość Belgii i konsensus, jako zasada rządzenia tym krajem,  czy federalizm 
sprawdza się w Belgii i w Unii Europejskiej, jak i kiedy namówił Jose Manuela Barroso do 
kandydowania na przewodniczącego Komisji Europejskiej – Wilfried Martens opowiada w swojej 
książce, a dodatkowych wyjaśnień i odpowiedzi na pytania udzieli obecnym na sali gościom. 

Wśród zaproszonych znajdują się m.in.: Antonio Tajani – Komisarz ds. Przedsiębiorczości i 
Przemysłu, Nadezhda Nyensky – Prezydent SME EUROPE, Tomi Huhtanen – Dyrektor Centre for 
European Studies, współwydawcy książki i Janusz Steinhoff, Przewodniczący Rady Krajowej Izby 
Gospodarczej i  Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.  

Wszelkie informacje na temat spotkania, książki i jej autora można uzyskać poprzez stronę 
internetową wydawcy www.unicorn-sme.org, a także telefonicznie (Barbara Skrobiszewska, tel. 
501 494 925).  

Zgłoszenia udziału w uroczystości promocyjnej „Europa. Nikt nie mówił, że będzie łatwo”,  należy 
dokonać wchodząc na stronę III Europejskiego Kongresu MŚP: www.kongresmsp.eu. Liczba miejsc 
ograniczona, zapisy przyjmowane są wg kolejności zgłoszeń. 
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