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KRÓTKI PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI 

Od stycznia do grudnia 2018 Biuro PE we Wrocławiu: 

 zorganizowało 30 wydarzeń, w których wzięło udział ponad 4195 obywateli oraz 7 posłów  

do Parlamentu Europejskiego; 

 we współpracy z Przedstawicielstwem Regionalnym Komisji Europejskiej zorganizowało 

21  debat w ramach cyklu „Z Widokiem na Europę”; 

 wzięło udział w targach pracy Dni Kariery® AIESEC, które odwiedziło niemal 7000 osób  

oraz przeprowadziło warsztat „Proces rekrutacji do instytucji UE”, skierowany do młodych 

ludzi zainteresowanych pracą w unijnych instytucjach; 

 zapewniło dystrybucję blisko 21 500 ulotek, broszur i innych materiałów informacyjnych; 

 po raz 7 zorganizowało obchody Dnia Europy, w ramach którego odbyło się śniadanie 

europejskie oraz piknik europejski z licznymi atrakcjami; 

 zorganizowało debatę Prawa człowieka i ich wrogowie oraz wystawę Obrońcy naszych 

swobód w ramach 30-lecia Nagrody im. Sacharowa;  

 było głównym organizatorem Dni Filmowych LUX, które cieszyły się ogromną popularnością, 

każdego dnia gromadząc na pokazie filmowym ponad 150 widzów; 

 wręczyło certyfikaty Szkoła Ambasador Parlamentu Europejskiego w ramach programu EPAS; 

 zorganizowało przygodową grę miejską „Gra o głos” w ramach kampanii informacyjnej  

„Tym razem głosuję”, w której udział wzięło ok. 50 osób (16 drużyn). 

Ponadto: 

 we współpracy z Radiem Wrocław wydanych zostało 36 odcinków audycji Europa.eu; 

 TVP Wrocław wyemitowała 16 wydań programu #EuroFakty, stanowiącego platformę  

do komunikacji i informowania o aktywności posłów do Parlamentu Europejskiego; 

 pracownicy Punktu Informacyjnego UE we Wrocławiu przeprowadzili 99 lekcji europejskich, 

gromadząc 1874 uczniów oraz 201 nauczycieli i opiekunów; 

 media społecznościowe Biura PE zgromadziły 12 809 obserwujących - w ciągu 12 miesięcy 

przybyło 1045 polubień na Facebooku oraz 189 obserwatorów na Twitterze.  

 

 

 

 

http://www.tymrazemglosuje.eu/
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BRIEF DESCRIPTION OF EPLO WROCLAW ACTIVITIES  
 

From January to December 2018 EPLO Wroclaw: 

 organised 30 events attended by 4195 participants and 7 Members of the European Parliament; 

 organised - in cooperation with the Regional Representation of the European Commission -  

21 debates within the cycle "Meetings at Widok"; 

 took part in the AIESEC Career Days® job fair (that gathered almost 7000 participants)  

and organised a workshop „The recruitment process to the EU institutions"; 

 distributed ca. 21 500 leaflets, brochures and other information materials; 

 celebrated Europe Day - for the 7th time in Wroclaw - by organizing numerous activities,  

e.g. European Breakfast for the Stakeholders and European Picnic for general public; 

 organised a debate Threat to human rights and one week long exhibition Defenders  

of our freedom in the framework of 30th Anniversary of Sakharov Prize for Freedom of Thought; 

  organised screenings and debates which last over 3 days within LUX Film Days 2018 attended 

by 450 viewers;  

 hosted the EPAS certification event;  

 organised the City Game as a part of the Ground Game, which gathered 16 teams 

of  euroenthusiasts (around 50 participants). 

 

Additionally: 

 on EPLO request, 36 episodes of the radio programme Europa.eu were produced and broadcast 

by Radio Wrocław; 

 TVP Wrocław  broadcast 16 episodes of #EuroFakty programme, providing  a platform  

for the MEP’s to inform about their activities in the EP; 

 numerous interviews in TV and radio; 

 EU Information Point staff held 99 European lessons, gathering 1874 pupils  

and 201 teachers; 

 EPLO’s social media accounts gained a total number of 12 809 followers -  

number of followers increased by 1045 on Facebook and 189 on Twitter. 

 

 

 



 

 

 
 

5 

LISTA WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ BPE  

WE WROCŁAWIU OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2018 

 

 26.01.2018 Debata „Z Widokiem na ochronę danych osobowych” 

 26.02.2018 Debata „Z Widokiem na świadomy wolontariat zagraniczny” 

 08.03.2018 Debata „Z Widokiem na rolę kobiet w mediach” 

 11.03.2018 Audycja w Radiu Wrocław (na żywo) 

 27.03.2018 Debata „Z Widokiem na europejski rynek pracy" 

 28.03.2018 BPE na AIESEC Career Days® we Wrocławiu 

 26.04.2018 Debata „Z Widokiem na edukację. Od dyskryminacji do ludobójstwa” 

 27.04.2018 Międzynarodowa debata „Z Widokiem na finansowanie badań naukowych” 

 07.05.2018 Rozmowa w TVP3 Wrocław (na żywo) 

 09.05.2018 Europejski piknik w Parku Staromiejskim - obchody Dnia Europy 

 09.05.2018 Rozmowa w Radiu RAM (na żywo) 

 09.05.2018 Debata „Z Widokiem na Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego" 

 15.05.2018 Debata „Z Widokiem na finanse i gospodarkę Unii Europejskiej" 

 18.05.2018 Debata „Z Widokiem na solidarność z Afryką" 

 29.05.2018 Debata „Z Widokiem na Europejski Filar Praw Socjalnych" 

 08.06.2018 Spotkanie certyfikacyjne programu Szkoła-Ambasador Parlamentu 

Europejskiego we Wrocławiu 

 09.06.2018 Dzień Europejski w Gozdnicy 

 15.06.2018 Debata „Z Widokiem na pracowników delegowanych" 

 19.06.2018 Debata „Z Widokiem na zwalczanie dezinformacji" 

 29.06.2018 Dialog obywatelski w Opolu 

 18.07.2018 Letnia Szkoła Prawa - ELSA Wrocław Law School on International Trade 

 12.09.2018 Transmisja orędzia przewodniczącego Komisji Europejskiej o stanie Unii 

Europejskiej w 2018 r. - State of the European Union (SOTEU) 

 21.09.2018 Wybory bez dezinformacji – warsztaty dla dziennikarek i dziennikarzy 

 24.09.2018 Debata „Z Widokiem na Hiszpanię” 

 28.09.2018 BPE we Wrocławiu na spotkaniu z seniorami z wrocławskich Popowic 

 05.10.2018 Konferencja „Demokracja w praktyce” z udziałem Biura PE we Wrocławiu 

 09.10.2018 Spotkanie powitalne dla wolontariuszy w ramach kampanii „Tym razem 

głosuję” 

http://www.tymrazemglosuje.eu/
http://www.tymrazemglosuje.eu/
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 13.10.2018 „Gra o głos” - przygodowa gra miejska o wyborach europejskich 

 18.10.2018 Debata „Z Widokiem na wybory europejskie. Parlament Europejski - historia, 

znaczenie, przywódcy" 

 22.10.2018 Debata "Prawa człowieka i ich wrogowie" z okazji 30-lecia Nagrody  

im. Sacharowa na rzecz wolności myśli oraz wernisaż wystawy zdjęć „Obrońcy naszych 

swobód” 

 24.10.2018 Debata „Z Widokiem na nowy budżet UE. Wyzwania i szanse dla Polski" 

 25.10.2018 Spotkanie „Europejskie witraże” Jacka Cygana 

 26.10.2018 Audycja w Radiu Rodzina (na żywo) 

 28.10.2018 Audycja w Radiu RAM (na żywo) 

 29-31.10.2018 Dni Filmowe LUX 2018 

 06.11.2018 Biuro PE we Wrocławiu na spotkaniu w ramach programu mobilności 

Erasmus+ w Tychach 

 09.11.2018 Debata „Z Widokiem na wybory europejskie. Europejskie ordynacje 

wyborcze" 

 23.11.2018 Debata „Z Widokiem na wybory europejskie. Drogą posła do PE. Od wyboru 

do reelekcji” 

 27.11.2018 Debata „Z Widokiem na klimat - w drodze na COP24” 

 28.11.2018 Debata "Krajobraz przed zmianą – wybory europejskie 2019 i nowy 

samorząd" z udziałem Biura PE we Wrocławiu 

 07.12.2018 Konferencja Forum 3.0 z udziałem Biura PE we Wrocławiu 

 11.12.2018 Debata „Z Widokiem na Człowieka" 

 12-14.12.2018 Biuro PE na spotkaniu pracowników Centrów Dokumentacji Europejskiej 

w Rzeszowie 

 14.12.2018 Debata „Z Widokiem na wybory europejskie. Eurowybory 2019. 

Scenariusze przyszłości Starego Kontynentu”  

 20.12.2018 Debata „Z Widokiem na Nagrodę im Sacharowa. Pokaz filmu 

dokumentalnego o procesie Olega Sencowa" 
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LIST OF ACTIVITIES ORGANISED BY EPLO WROCLAW 

 JANUARY - DECEMBER 2018 
 

 26.01.2018 Debate „Meeting at Widok. Personal data protection” 

 26.02.2018 Debate „Meeting at Widok. Voluntary service abroad” 

 08.03.2018 Debate „Meeting at Widok. The role of the women in media” (International 

Women's Day) 

 11.03.2018 Interview with the Head of Antenna in Radio Wrocław (LIVE) 

 27.03.2018 Debate „Meeting at Widok. European labour market” 

 28.03.2018 EPLO Wrocław at AIESEC Career Days® job fair 

 26.04.2018 Debate „Meetings at Widok. From discrimination to genocide” 

 27.04.2018 Debate „Meeting at Widok. Funding for scientific research” 

 07.05.2018 Interview with the Head of Antenna in TVP3 Wrocław (LIVE) 

 09.05.2018 Europe Day celebrations, European Picnic in The Old Town Garden (Park 

Staromiejski). European Breakfast for Stakeholders 

 09.05.2018 Interview with the Head of Antenna in Radio RAM (LIVE) 

 09.05.2018 Debate „Meeting at Widok. European Year of Cultural Heritage 2018" 

 15.05.2018 Debate „Meeting at Widok. Financial policies and economy of the EU" 

 18.05.2018 Debate "Meeting at Widok. Solidarity with Africa” 

 29.05.2018 Debate „Meeting at Widok. European Pillar of Social Rights" 

 08.06.2018 EPAS certification event 

 09.06.2018 Celebration of Europe Day in Gozdnica (Lubuskie Voivodeship) 

 15.06.2018 Debate „Meeting at Widok. Posted workers" 

 19.06.2018 Debate „Meeting at Widok. How to combat disinformation and fake news” 

 29.06.2018 Citizens' Dialogue in Opole (Opolskie Voivodeship) 

 18.07.2018 Summer Law School - ELSA Wroclaw Law School on International Trade 

 12.09.2018 Debate “Meeting at Widok. Live broadcast of Annual State of the EU address 

by President Juncker at the European Parliament” 

 21.09.2018 European election without disinformation – workshops for journalists 

 24.09.2018 Debate „Meeting at Widok. European Day of Languages - Spain” 

 28.09.2018 EPLO Wrocław at the meeting with elderly people in Popowice (one of the 

district of Wrocław) 

 05.10.2018 Opening of the conference „Democracy in Practice” in Szczecin 

(Zachodniopomorskie Voivodeship) 
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 09.10.2018 Ground Game Welcome Event in frame of information campaign „This time 

I am voting” 

 13.10.2018 City Game as a part of the Ground Game before upcoming European 

Election in 2019 

 18.10.2018 Debate „Meeting at Widok. European Election. European Parliament - 

history, role and leaders" (co-organised with Ground Game activists)  

 22.10.2018 Debate “Threat to human rights” and one week long exhibition “Defenders  

of our freedom” in the framework of 30th Anniversary of Sakharov Prize for Freedom  

of Thought 

 24.10.2018 Debate „Meeting at Widok. The new EU budget. Challenges  

and opportunities for Poland" 

 25.10.2018 Debate “Meeting at Widok”, European Year of Cultural Heritage with Jacek 

Cygan 

 26.10.2018 Interview with the Head of Antenna in Radio Rodzina (LIVE) 

 29.10.2018 Interview in Radio RAM (LIVE) 

 29-31.10.2018 LUX Film Days 2018 

 06.11.2018 EPLO Wrocław at the Erasmus+ meeting in Tychy (Silesian Voivodeship) 

 09.11.2018 Debate „Meeting at Widok. European Election. European electoral 

systems” (co-organised with Ground Game activists)  

 23.11.2018 Debate „Meeting at Widok. European Election. MEP’s career path.  

From election to re-election” (co-organised with Ground Game activists) 

 27.11.2018 Debate „Meeting at Widok. Climate and COP24” 

 28.11.2018 EPLO Wrocław at the debate "Political landscape before the change – 

European Elections 2019 and the new local government in Poland”  

 07.12.2018 EPLO Wrocław at the Youth Conference Forum 3.0 in Legnica (Lower 

Silesian Voivodeship) 

 11.12.2018 Debate „Meeting at Widok - Humanity" 

 12-14.12.2018 EPLO Wrocław at the European Documentation Centre Network meeting  

in Rzeszów (Podkarpackie Voivodeship) 

 14.12.2018 Debate „Meeting at Widok. European Elections. Scenarios for the future  

of Europe” (co-organised with Ground Game activists) 

 20.12.2018 Debate „Meeting at Widok. Movie Screening - Process: Russian state  

vs Oleg Sentsov” 
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MISJA BIURA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

WE WROCŁAWIU 

 

Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu (BPE) realizuje strategię komunikacyjną i plan 

działania Dyrekcji Generalnej Parlamentu Europejskiego ds. Komunikacji zgodnie z decyzjami 

Prezydium PE.  

 

Jego głównymi celami są: 

 

• informowanie obywateli bezpośrednio oraz poprzez media (w szczególności 

regionalne i specjalistyczne) o działaniach i decyzjach podejmowanych przez Parlament 

Europejski; 

• jak najszersze promowanie Parlamentu Europejskiego i jego działalności. 

 

Biuro zaprasza do udziału w organizowanych przez siebie działaniach możliwie największą 

liczbę posłów do PE. 
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GŁÓWNE ZADANIA BIURA PE W 2018 ROKU 

 

 rozpoczęcie kampanii informacyjnej „Tym razem głosuję” , mającej na celu promocję udziału w 

wyborach europejskich, oraz organizacja pierwszych wydarzeń w ramach Ground Game; 

 upowszechnianie wśród obywateli informacji o PE, jego roli i politycznym znaczeniu; 

 zwiększenie rozpoznawalności PE i jego posłów poprzez cykl spotkań "Z Widokiem na Europę". 

Projekt ten jest wspólną inicjatywą Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu oraz 

Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej. Zakłada organizację wykładów i debat  

w formule otwartego salonu, podczas których mieszkańcy Wrocławia oraz tzw. interesariusze 

mogą spotykać się z postaciami szczególnie interesującymi z punktu widzenia szeroko pojętej 

integracji europejskiej; 

 kontynuacja dialogu z opinią publiczną i grupami docelowymi, ułatwienie im kontaktu z posłami 

do PE i dotarcie do jak najliczniejszych grup społeczeństwa obywatelskiego; 

 rozwijanie sieci kontaktów z interesariuszami; 

 umocnienie kontaktów z mediami i stworzenie posłom dodatkowych możliwości obecności  

w mediach, jako głównym źródle informacji o PE; 

 realizacja w Polsce kampanii informacyjnych organizowanych przez PE dotyczących kluczowych 

prac legislacyjnych PE, Nagrody im. Sacharowa, Nagrody Filmowej LUX, Europejskiej Nagrody 

Obywatelskiej, Dnia Europy, Międzynarodowego Dnia Kobiet,  

Nagrody im. Karola Wielkiego dla Młodzieży; 

 rozwijanie działań w mediach społecznościowych; 

 współpraca z Biurem PE w Polsce, któremu Biuro PE we Wrocławiu podlega; 

 zacieśnianie współpracy z młodzieżą, zwłaszcza poprzez realizację projektu  

Szkoła Ambasador PE; 

 wspieranie posłów do PE w organizacji spotkań z interesariuszami oraz konferencji prasowych. 

 

http://www.tymrazemglosuje.eu/
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STYCZEŃ 

26.01.2018, Wrocław 

Debata „Z Widokiem na ochronę danych osobowych” 

 

Rok 2018 w Biurze Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu rozpoczął się bardzo pracowicie. 

Na dwa dni przed Europejskim Dniem Ochrony Danych Osobowych,  

26 stycznia, w Domu Europy we Wrocławiu odbyła się pierwsza tegoroczna debata  

z cieszącego się rosnącym zainteresowaniem cyklu „Z Widokiem na Europę” 

współorganizowanego od 2012 roku przez Biuro Parlamentu Europejskiego  

oraz Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu.  

 

Temat ochrony danych osobowych został podjęty w odniesieniu do obowiązku wdrożenia  

w maju 2018 roku przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych, tzw. RODO,  

oraz napływających do instytucji unijnych pytań obywateli odnośnie do nowych przepisów.  

By zapewnić słuchaczom jak najciekawszą debatę zaproszono doświadczonych ekspertów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W spotkaniu uczestniczyli: Michał BONI (EPP), poseł do Parlamentu Europejskiego, minister 

administracji i cyfryzacji w latach 2011-2013, Paweł MAKOWSKI, radca Generalnego 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Tomasz RADZISZEWSKI, prawnik  

z Uniwersytetu Wrocławskiego. Spotkanie poprowadził Filip MARCZYŃSKI, dziennikarz Radia 

Wrocław. 
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Debata poświęcona tak istotnej kwestii, jak bezpieczeństwo przechowywania  

i przetwarzania danych osobowych zgromadziła ok. 90 osób. Konsumenci obecni  

na debacie chętnie zadawali pytania ekspertom, zarówno w jej części oficjalnej,  

jak i później, w kuluarach. 
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LUTY 

26.02.2018, Wrocław 

Debata „Z Widokiem na świadomy wolontariat zagraniczny” 

 

Niespełna miesiąc po ostatnim spotkaniu w ramach sztandarowego wrocławskiego cyklu 

debat, w poniedziałek 26 lutego w Domu Europy odbyła się kolejna dyskusja.  

Tym razem temat przewodni brzmiał „Z Widokiem na świadomy wolontariat zagraniczny”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaproszeni goście dyskutowali o istocie wolontariatu zagranicznego, założeniach edukacji 

globalnej, a także konieczności i sposobach niesienia pomocy potrzebującym. Spotkanie miało 

na celu przybliżenie możliwości, jakie daje zaangażowanie w pomoc  

poza granicami kraju - zarówno pomagającym, jak i odbiorcom pomocy.  

Była to również doskonała okazja do znalezienia inspiracji i podjęcia refleksji nad istotą 

pomagania.  

 

W debacie udział wzięli: Marta GONTARSKA, ekspertka Instytutu Globalnej 

Odpowiedzialności, Paweł CYWIŃSKI, współtwórca portalu post-turysta.pl  

oraz uchodźcy.info oraz Krzysztof PIELASZEK, wolontariusz w sierocińcu Baby Sarah's Home 

w Pondićerry w południowo-wschodnich Indiach. Dużym zainteresowaniem słuchaczy cieszyły 

się refleksje zebranych ekspertów z odbytych wolontariatów zagranicznych. Opowiadali  

m.in. o starciu z rzeczywistością, która różniła się znacząco  

od powielanych stereotypów. Podczas spotkania miała również miejsce prezentacja krótkiego 

filmu autorstwa Katarzyny SUMISŁAWSKIEJ, wolontariuszki programu  

EU Aid Volunteers 
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MARZEC 

08.03.2018, Wrocław 

Debata „Z Widokiem na rolę kobiet w mediach” 

 

Na jeden głos kobiecy w polskich mediach przypada aż siedem męskich; szefami największych 

stacji telewizyjnych są mężczyźni - informacje tego typu coraz częściej skłaniają polską opinię 

publiczną do dyskusji o udziale kobiet w mediach. Obchodzony 8 marca Międzynarodowy 

Dzień Kobiet stał się doskonałą okazją, by zmierzyć się z tym tematem  

w Domu Europy.  

 

Dziennikarki i dziennikarze mediów regionalnych zaproszeni przez Biuro Parlamentu 

Europejskiego i Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej na debatę „Z Widokiem 

na rolę kobiet w mediach” rozmawiali m.in. o wpływie kobiet na współczesne dziennikarstwo, 

ich obecności na rynku medialnym oraz o zachodzących zmianach.  

 

W debacie uczestniczyli: Daria DETLAF, dziennikarka Akademickiego Radia Luz, Katarzyna 

KACZOROWSKA, dziennikarka Gazety Wrocławskiej, Maria NAWROT, Prezes 

Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców, redaktor naczelna telewizji DTV24  

oraz Filip MARCZYŃSKI, dziennikarz Radia Wrocław. Debatę poprowadziła dziennikarka 

TVP3 Wrocław Agata DZIKOWSKA, która dodatkowo podzieliła się z publicznością własnymi 

doświadczeniami z początków kariery reporterskiej. 
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Na debatę do Domu Europy przybyło około 60 osób. Podczas gorącej dyskusji słuchacze 

zadawali pytania, które dotyczyły nie tylko samego tematu rozmowy, ale także mediów 

w szerszym kontekście, ich znaczenia w dzisiejszej Polsce, etyki dziennikarskiej, poziomu 

relacjonowania wydarzeń prezentowanego w krajowych mediach oraz dziennikarskiego 

warsztatu. 

 

11.03.2018, Wrocław 

Audycja w Radiu Wrocław 

 

Temat pierwszej marcowej debaty swoją kontynuację znalazł w Radiu Wrocław - szef Biura 

Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu Łukasz KEMPARA 11 marca  

był gościem audycji dziennikarza Radia Wrocław Filipa 

MARCZYŃSKIEGO. Rozmowa poświęcona była sytuacji kobiet 

na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sektora mediów.  

 

Dyrektor BPE mówił o prawach antydyskryminacyjnych w Unii Europejskiej w kontekście 

funkcjonowania rynku pracy i o podziale kompetencji w tym zakresie pomiędzy państwa 

członkowskie a Unię Europejską. Zaznaczył również, że Parlament Europejski  

jest instytucją, która przywiązuje szczególną uwagę do parytetu płci i stale monitoruje postęp 

przyjętych założeń. Audycja odbywała się w ramach programu Europa.eu prowadzonego  

przy wsparciu BPE we Wrocławiu na antenie Radia Wrocław. 
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27.03.2018, Wrocław 

Debata „Z Widokiem na europejski rynek pracy" 

 

Sytuacja na europejskim rynku pracy nieustannie ewoluuje, a jego rozwój w dalszym ciągu 

napotyka na różne przeszkody. Rynki pracy i społeczeństwa szybko się rozwijają,  

a z globalizacji, rewolucji cyfrowej, zmieniających się modeli pracy oraz tendencji 

demograficznych i społecznych wynikają nowe możliwości i nowe wyzwania. Odpowiedzi  

na pytania dotyczące szybkich zmian na europejskim rynku pracy można było znaleźć podczas 

drugiej marcowej debaty organizowanej w Domu Europy. Dyskusja pt. „Z Widokiem  

na europejski rynek pracy”, która odbyła się 27 marca na Uniwersytecie Ekonomicznym  

we Wrocławiu dotyczyła sytuacji młodzieży na rynku pracy, możliwości rozwoju zawodowego 

w Unii Europejskiej oraz nowych form zatrudnienia. 

 

 

 

Słuchaczy zebranych na spotkaniu powitała prof. dr hab. Ewa Anna PANCER-CYBULSKA, 

kierowniczka Katedry Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych.  

Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się: Bartosz OTACHEL, doradca ds. 

ekonomicznych Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, dr Leszek CYBULSKI, 

przedstawiciel Urzędu Statystycznego we Wrocławiu oraz Bartosz KOTECKI, wicedyrektor 

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.  
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Zaproszeni goście wymienili poglądy w temacie istnienia europejskiego rynku pracy oraz różnic 

występujących na poziomie regionalnym wewnątrz państw. W debacie uczestniczyła również 

licznie zebrana publiczność. Wśród poruszonych przez słuchaczy zagadnień znalazły się 

kwestie zatrudnienia obcokrajowców zza wschodniej granicy, niedostosowania liczby 

absolwentów szkół wyższych do potrzeb rynku pracy oraz zmian prawa w zakresie umów 

cywilnoprawnych. Debatę poprowadził Filip MARCZYŃSKI, dziennikarz Radia Wrocław. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.03.2018, Wrocław 

Biuro PE na AIESEC Career Days® we Wrocławiu 

 

Sesję marcowych wydarzeń Biuro PE zakończyło we wrocławskiej Hali Stulecia,  

gdzie 28 marca odbyła się kolejna edycja Dni Kariery®, czyli targów pracy skierowanych  

do studentów i absolwentów uczelni wyższych. W gronie kilkudziesięciu wystawców znaleźli  

się przedstawiciele polskich i zagranicznych firm oraz instytucji, a także przedstawiciele Biura 

Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu. Tegoroczną edycję targów odwiedziło prawie  

7 tysięcy gości, wśród nich wiele młodzieży zainteresowanej pracą, stażami i praktykami 

 w instytucjach europejskich. Pracownicy Biura PE we Wrocławiu udzielali informacji, jakie 

możliwości w tym zakresie oferuje Parlament Europejski, odpowiadając na pytania dotyczące  

m.in. terminów i wniosków, które należy złożyć, starając się o staż w instytucjach unijnych,  

jak również możliwości kontaktu w sprawach będących przedmiotem prac PE. 
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Odwiedzający mogli także otrzymać publikacje opisujące funkcjonowanie Parlamentu  

oraz wziąć udział w warsztacie, przygotowanym i prowadzonym przez pracownika Biura 

Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu, pt. „Proces rekrutacji do instytucji UE”, skierowanym 

do młodych ludzi chcących pracować w unijnych instytucjach. Podczas spotkania studenci  

i młodzież szkolna mieli okazję spróbować swoich sił w przykładowych testach dla kandydatów 

do pracy w instytucjach europejskich, prowadzonych przez Europejski Urząd Doboru Kadr 

(EPSO). Stoisko wystawiennicze Parlamentu Europejskiego jak co roku cieszyło się dużym 

zainteresowaniem zwiedzających.  
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KWIECIEŃ 

26.04.2018, Wrocław 

Debata „Z Widokiem na edukację. Od dyskryminacji do ludobójstwa” 

 

Jak mówić o dyskryminacji i uprzedzeniach w przestrzeni publicznej, jaką jest szkoła? Jakie 

konsekwencje niesie dyskryminacja dla sprawców, ofiar oraz świadków? 

 

 

 

O tym, dlaczego potrzebna jest edukacja antydyskryminacyjna, jak wygląda diagnoza 

obecnych nastrojów społecznych w obszarze dyskryminacji i uprzedzeń, jakie są sposoby 

przeciwdziałania nasilającym się postawom ksenofobicznym oraz o ich efektywności 

rozmawiano w Domu Europy we Wrocławiu na kwietniowej debacie „Z Widokiem na edukację. 

Od dyskryminacji do ludobójstwa”. Spotkanie zorganizowane przez Biuro Parlamentu 

Europejskiego we Wrocławiu we współpracy z Przedstawicielstwem Regionalnym Komisji 

Europejskiej odbyło się 26 kwietnia, a wśród zaproszonych ekspertów znaleźli się:  

dr Agnieszka FLORCZAK z Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalistka  

w zakresie praw człowieka, Wojciech TOCHMAN, reporter, autor książek poświęconych 

tematyce ludobójstwa, Edyta DĘBICKA, nauczycielka języka polskiego i wiedzy  

o społeczeństwie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie  

oraz dr hab. Arkadiusz DOMAGAŁA z Uniwersytetu Wrocławskiego.  
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Temat debaty zainteresował publiczność, wśród której obecni byli nauczyciele, młodzież  

oraz aktywiści zajmujący się tematyką antydyskryminacyjną. Ich pytania skierowane  

do ekspertów dotyczyły m.in. prognoz odnośnie postawy otwartości wśród Polaków,  

a także refleksji bazujących na zawodowych doświadczeniach z pracy na rzecz 

niedyskryminacji. Eksperci odnosząc się do wypowiedzi uczestników spotkania podkreślili 

potrzebę edukacji antydyskryminacyjnej. Debatę poprowadził Konrad KRUCZKOWSKI, autor 

popularnego bloga Halo Ziemia. 

 

27.04.2018, Wrocław 

Międzynarodowa debata „Z Widokiem na finansowanie badań 

naukowych” 

 

„Badania naukowe to sprawa pieniędzy, umiejętności ponoszenia ryzyka,  

a także odpowiedzialności za kapitał” mówił Jerzy BUZEK (EPP) podczas zorganizowanej  

w Domu Europy debaty „Z Widokiem na finansowanie badań naukowych”. Zorganizowane 

przez Biuro Parlamentu Europejskiego i Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej 

spotkanie odbyło się 27 kwietnia i poświęcone zostało badaniom naukowym i wspieraniu 

innowacji w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Swoją wiedzą i opinią podczas spotkania 

podzielili się posłowie do Parlamentu Europejskiego: prof. Jerzy BUZEK, przewodniczący 

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii PE, były Przewodniczący Parlamentu 

Europejskiego oraz Premier RP i dr hab. Kazimierz Michał UJAZDOWSKI (Non-attached 

Members).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

21 

Środowiska nauki i biznesu w debacie reprezentowali: prof. Detlef HOMMEL, lider obszaru 

Nowoczesne Materiały dla Fotoniki i Elektroniki Wrocławskiego Centrum Badań EIT+  

oraz rektorzy dwóch największych uczelni we Wrocławiu - prof. dr hab. Adam JEZIERSKI, 

rektor Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prof. dr hab. inż. Jerzy JASIEŃKO, prorektor  

ds. organizacji i rozwoju Politechniki Wrocławskiej. Debatę poprowadziła Agata DZIKOWSKA, 

dziennikarka TVP3 Wrocław.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaproszeni eksperci rozmawiali o sposobach udoskonaleni współpracy nauki i biznesu  

w Polsce, a także o tym, w jakim stopniu wrocławskie uczelnie wyższe uczestniczą w unijnych 

programach badawczych. W Domu Europy tego dnia zgromadziło się ponad 100 osób,  

a ich pytania koncentrowały się wokół stanu systemu edukacji w Polsce oraz potrzeby 

większego zaangażowania się polskich instytucji badawczych w międzynarodowej przestrzeni 

nauki i biznesu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

22 

MAJ 

07.05.2018, Wrocław 

Rozmowa w TVP3 Wrocław 

 

7 maja szef Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu Łukasz KEMPARA był gościem  

w programie Rozmowa Faktów emitowanym w TVP3 Wrocław. W rozmowie z redaktor Pauliną 

WĄSIŃSKĄ miał okazję opowiedzieć o zbliżającym się Dniu Europy, który cyklicznie od 2012 

roku świętowany jest we wrocławskim Parku Staromiejskim, a któremu w tym roku towarzyszyła 

rozbudowana dyskusja o kulturze. Nie bez powodu - rok 2018 ogłoszony został Rokiem 

Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego. W trakcie rozmowy Szef Biura PE zwrócił również 

uwagę na wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku. Dzień Europy  

był doskonałą możliwością zdobycia wiedzy o tym, jak wyglądają wybory do PE i dlaczego 

warto wybrać się do urn. W rozmowie podkreślono, że Parlament Europejski podejmuje 

decyzje, które obowiązują w państwach członkowskich UE i w sposób bezpośredni dotykają 

codziennych spraw i interesów jej obywateli. 
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9.05.2018, Wrocław  

Europejski piknik w Parku Staromiejskim - obchody Dnia Europy 

 

Obchodzony 9 maja w Parku Staromiejskim Dzień Europy wpisał się już na stałe w kalendarz 

wrocławskich imprez kulturalnych. W tym roku już po raz siódmy na zaproszenie Biura 

Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu oraz Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji 

Europejskiej wrocławianie świętowali rocznicę podpisania historycznej Deklaracji Schumana.  

Dzień rozpoczęło śniadanie w Domu Europy, podczas którego zaproszeni goście mogli 

spróbować m.in. „europejskich” 

muffinek, które zostały, 

specjalnie na tę okazję, 

udekorowane emblematami 

nawiązującymi symboliką do 

Unii Europejskiej oraz 

zaplanowanymi na przyszły rok 

wyborami do Parlamentu 

Europejskiego.  

 

Główne obchody miały miejsce 

w Parku Staromiejskim nieopodal Teatru Lalek, gdzie powstało europejskie miasteczko  

z licznymi atrakcjami. Na najmłodszych uczestników pikniku czekały liczne niespodzianki; 

mogli oni pomalować twarze w motywy europejskie, obejrzeć pokazy akrobatyczne, ułożyć 

puzzle przedstawiające mapę Unii Europejskiej, wziąć udział w konkursie pt. „Walizka  

z podróży do Parlamentu Europejskiego”, a także pobawić się w gry i zabawy podwórkowe. 

Wiele z przygotowanych atrakcji inspirowanych było Europejskim Rokiem Dziedzictwa 

Kulturowego, kampanią informacyjną UE&JA oraz zaplanowanymi na przyszły rok wyborami  

do Parlamentu Europejskiego.  

 

Nieco starsi uczestnicy pikniku mieli szansę stworzyć własny komiks o Parlamencie 

Europejskim, podjąć próbę odegrania Ody do radości na instrumentach perkusyjnych  

i dętych, przenieść się w czasy rewolucji francuskiej, a nawet porozmawiać ze znanymi 

europejskimi artystami i naukowcami w interaktywnym muzeum. Ponadto można  

było uczestniczyć w warsztatach szycia piórników i naprawy rowerów, oraz w pokazie 

kulinarnym.  
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Podczas obchodów w Parku Staromiejskim każdy, niezależnie  

od wieku, mógł sprawdzić, na czym polegają demokratyczne wybory i zadecydować,  

jaką atrakcją zakończy się impreza. Uczestnicy głosowania mogli wybierać pomiędzy 

występem muzyka z Francji lub prezentacją scenek z pracowni mistrza Leonarda.  

Największą popularnością wśród głosujących 

cieszył się występ hiszpańskiego rapera.  

W namiotach Biura PE Wrocław i PRKE Wrocław 

możliwe było uzyskanie informacji o instytucjach 

unijnych i otrzymanie publikacji na ich temat.  

 

Na terenie parku  istniała możliwość skosztowania 

koktajlu zrobionego samodzielnie  

w rowerowym blenderze, zrobienia pamiątkowego 

zdjęcia w fotobudce oraz odpoczynku na leżakach. 

Spora frekwencja oraz zaangażowanie 

uczestników w przygotowane atrakcje pokazują,  

że zainteresowanie wrocławian sprawami Unii 

Europejskiej z roku na rok ciągle rośnie. 
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9.05.2018, Wrocław 

Debata „Z Widokiem na Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego" 

 

 

 

Obchodom Dnia Europy w Parku Staromiejskim towarzyszyły również wydarzenia 

zorganizowane w tym czasie w Domu Europy. Jednym z nich  

była debata związana z ogłoszonym przez Unię Europejską Europejskim Rokiem Dziedzictwa 

Kulturowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziedzictwo kulturowe przenika nasze życie i społeczeństwo. Jest w budynkach, krajobrazie, 

stanowiskach archeologicznych. Nie tworzą go tylko literatura, sztuka i zabytkowe przedmioty, 

ale też rzemiosło, opowieści, tradycje kulinarne, piosenki i filmy. Dziedzictwo kulturowe to coś, 

co nas łączy i pozwala zrozumieć miejsca, w których żyjemy. Dlatego też zaproszeni  

na spotkanie eksperci rozmawiali o znaczeniu szeroko rozumianej kultury w budowaniu 

europejskiej tożsamości.  

W debacie wzięło udział dwóch posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy w przeszłości 

pełnili funkcję ministra kultury i dziedzictwa narodowego: Kazimierz Michał UJAZDOWSKI 

(Non-attached Members) oraz Bogdan ZDROJEWSKI (EPP). Swój wkład do dyskusji wnieśli 

również praktycy z obszaru kultury: Agata WĄSOWSKA-PAWLIK, Dyrektor 

Międzynarodowego Centrum Kultury, odpowiedzialnego za polskie obchody ERDK, Marek 

MUTOR, dyrektor Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu oraz prof. Grzegorz KURZYŃSKI, 

 

 

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego ma na celu zachęcić 

 jak największą liczbę osób do odkrywania i docenienia europejskiego dziedzictwa  

oraz wzmocnienia poczucia przynależności do wspólnej przestrzeni europejskiej. 

 
Hasło tegorocznych obchodów to 

„Nasze dziedzictwo: tu przeszłość spotyka się z przyszłością”. 
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rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Uczestnicy debaty  

wraz z publicznością zgromadzoną w Domu Europy zgodnie przyznali, że bez względu  

na ograniczony budżet ERDK, także działania na małą skalę są istotne. Kultura jest elementem 

łączącym ludzi i zawsze może być początkiem rozmowy między różnymi społecznościami 

nawet, jeśli dzielą je interesy polityczne, religia czy narodowość. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.05.2018, Wrocław 

Debata „Z Widokiem na finanse i gospodarkę Unii Europejskiej" 

 

Dużą publiczność zgromadziła również debata 15 maja, dotycząca finansów i gospodarki Unii 

Europejskiej. Kwestie budżetowe rozpalają nie tylko głowy polityków i komentatorów sceny 

politycznej, ale także obywateli, na których obszary życiowe, takie jak praca, nauka czy 

rozrywka, mają bezpośredni wpływ. Spotkanie pt. „Z Widokiem na finanse i gospodarkę Unii 

Europejskiej” zostało zorganizowane przez Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu 

i Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej w ramach cyklu „Z Widokiem na 

Europę”.  



 

 

 
 

27 

Tomasz GIBAS, doradca ekonomiczny Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, 

wyjaśnił zgromadzonym słuchaczom, czym jest Semestr Europejski, jakie są wstępne 

założenia nowego budżetu UE i jak oceniana jest przez Komisję Europejską sytuacja 

gospodarcza Polski na tle innych państw członkowskich. Spotkanie było także okazją do 

prezentacji książki Czym żyje Unia Europejska? pod red. prof. Ewy PANCER-CYBULSKIEJ 

i dr. Krzysztofa BIEGUNA, która powstała we współpracy Przedstawicielstwa Regionalnego 

Komisji Europejskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

 

 

18.05.2018, Wrocław 

Debata „Z Widokiem na solidarność z Afryką" 

 

Rosnące zaangażowanie UE na kontynencie afrykańskim rodzi pytania i wątpliwości.  

Czy Europa jest w sposób szczególny odpowiedzialna za Afrykę? Jak wygląda pomoc 

rozwojowa w teorii i w praktyce? Jaka jest rola Europy w niesieniu pomocy innym częściom 

świata? Na pytania te szukano odpowiedzi podczas zorganizowanej 18 maja przez Biuro 

Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu i Przedstawicielstwo Regionalne Komisji 

Europejskiej debaty „Z Widokiem na solidarność z Afryką”.  

 

Dyskusję otworzył Kazimierz Michał UJAZDOWSKI (Non-attached Members),  

poseł do Parlamentu Europejskiego i inicjator spotkania. Na jego zaproszenie,  

wśród panelistów zasiadł ks. Paweł SŁOWIK, wieloletni misjonarz w Kongo. 
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W roli ekspertów wystąpili także pracownicy naukowi: dr Karolina BIENIEK, specjalistka 

w dziedzinie pomocy rozwojowej oraz dr hab. Andrzej POLUS, prezes Polskiego Centrum 

Studiów Afrykanistycznych. Pytania publiczności dotyczyły kształtowania polityki rozwojowej, 

odpowiedzialności wynikającej z niesienia pomocy oraz postawy Zachodu wobec działań 

pomocowych dla Afryki. Korzystając z okazji, eksperci odnieśli się również do ruchu fair trade 

wspierającego rozwój małych wytwórców w handlu międzynarodowym. Za moderację dyskusji 

odpowiedzialny był Filip MARCZYŃSKI, dziennikarz Radia Wrocław. 
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29.05.2018, Wrocław 

Debata „Z Widokiem na Europejski Filar Praw Socjalnych" 

 

W obliczu zachodzących zmian 

związanych z globalizacją, 

technologią cyfrową i nowoczesnymi 

modelami pracy, polityka społeczna 

zajmuje szczególne miejsce wśród 

polityk Unii Europejskiej. By rozwiać 

pojawiające się wątpliwości 

obywateli dotyczące tego właśnie 

tematu 29 maja zorganizowana 

została debata „Z Widokiem  

na Europejski Filar Praw 

Socjalnych”, którą poprowadził redaktor Filip MARCZYŃSKI dziennikarz Radia Wrocław. 

 

 

Ekspercką wiedzą z publicznością podzielili się: Krzysztof NOWACZEK, zastępca kierownika 

Wydziału w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych  

i Włączenia Społecznego, Andrzej OTRĘBA, Przewodniczący Dolnośląskiej Rady 

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Marek PASZTETNIK, Prezes 

Zarządu Zachodniej Izby Gospodarczej - Pracodawcy i Przedsiębiorcy, Ewa GRZEBIENIAK, 

Dyrektorka Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz dr Ewa SZOSTAK z Katedry 

Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego  

we Wrocławiu.  

 

Zaproszeni goście zwrócili uwagę na potrzebę kształcenia się przez całe życie  

oraz konieczność dostosowania rynku pracy do starzejącego się społeczeństwa.  

Jednym z wielu poruszonych tematów była perspektywa zrównania okresu przejścia  

na emeryturę dla mężczyzn i kobiet w całej UE. Publiczność podzieliła się m.in. swoimi 

refleksjami dotyczącymi bezrobocia kobiet na obszarach wiejskich. 

 

Europejski Filar Praw Socjalnych to zbiór 20 zasad, które służą budowaniu europejskiej 

polityki społecznej, poprzez m. in. wspieranie sprawiedliwych i sprawnie funkcjonujących 

rynków pracy oraz systemów opieki społecznej. 
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CZERWIEC 

08.06.2018, Wrocław 

Spotkanie certyfikacyjne programu Szkoła-Ambasador Parlamentu 

Europejskiego we Wrocławiu 

 

 

Udział w programie Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego (ang. EPAS) jest dla szkół 

 i uczestników wyróżnieniem, ale przede wszystkim okazją do zdobycia wiedzy o UE i PE. 

8 czerwca, podczas wręczenia certyfikatów we wrocławskim Domu Europy, szkoły otrzymały 

pamiątkowe tablice, a nauczyciele i uczniowie wyróżnionych placówek odebrali dyplomy 

przyznające tytuł starszego i młodszego ambasadora Parlamentu Europejskiego.  

W wydarzeniu wzięła udział poseł do PE Lidia GERINGER DE OEDENBERG (S&D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program EPAS ma na celu poszerzenie wiedzy młodzieży na tematy związane z Europą  

i demokracją europejską poprzez udostępnienie informacji o Unii Europejskiej,  

w szczególności o Parlamencie Europejskim. 

 

Program daje także uczniom możliwość zrozumienia praw przysługujących im,  

jako europejskim obywatelom. Ma także zachęcić młodych ludzi do wzięcia udziału  

w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku. 



 

 

 
 

31 

09.06.2018, Gozdnica 

Dzień Europejski w Gozdnicy 

 

Nie tylko we Wrocławiu, ale również w innych 

miejscowościach zachodniej Polski, Biuro 

Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu 

aktywnie uczestniczy w wydarzeniach 

związanych z integracją europejską. Jednym  

z takich wydarzeń był piknik europejski  

w Gozdnicy zorganizowany 9 czerwca w 15. 

rocznicę referendum w sprawie przystąpienia 

Polski do Unii Europejskiej.  
 

 

Wydarzenie rozpoczęło się konferencją z udziałem zaproszonych gości, m.in. posłów  

do Parlamentu Europejskiego: Bogusława LIBERADZKIEGO (S&D), wiceprzewodniczącego 

PE oraz Dariusza ROSATI (EPP). Konferencja składała się z dwóch paneli dyskusyjnych - 

samorządowego oraz europejskiego. W trakcie debaty przedstawiono założenia  

oraz osiągnięcia projektu Polska Wieś Europejska. Charakter lokalny miała towarzysząca 

konferencji Gala Plebiscytu Lubuska Wieś Europejska. Skwer przed gozdnickim Domem 

Kultury został przekształcony w europejskie miasteczko, gdzie można było podziwiać występy 

lokalnych zespołów, spróbować swoich sił podczas warsztatów ceramicznych czy wziąć udział 

w quizie o Unii Europejskiej. Dla najmłodszych gozdniczan przewidziane były różnorakie 

animacje i aktywności. Dodatkową atrakcją był pokaz sprzętu wojskowego. Biuro Parlamentu 

Europejskiego we Wrocławiu przygotowało stoisko, na którym mieszkańcy gminy mogli 

otrzymać informacje i materiały na temat funkcjonowania UE i PE. 

 

 

 

 

W 2003 r., podczas referendum akcesyjnego, 92% mieszkańców Gozdnicy 

 w województwie lubuskim zagłosowało za wstąpieniem Polski do UE - był to najwyższy 

odsetek głosujących w całym kraju. 
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15.06.2018, Wrocław 

Debata „Z Widokiem na pracowników delegowanych" 

 

Tematem zorganizowanego 15 czerwca spotkania „Z Widokiem na pracowników 

delegowanych” były zmiany w dyrektywie o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia 

usług.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pełen obraz regulacji dotyczących pracowników delegowanych, przed i po zmianach w unijnym 

prawie, przedstawiła Danuta JAZŁOWIECKA (EPP), poseł do Parlamentu Europejskiego  

i członkini Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych PE. Głos zabrali także specjaliści,  

Marek PASZTETNIK, Prezes Zarządu Zachodniej Izby Gospodarczej - Pracodawcy 

i Przedsiębiorcy oraz dr Leszek CYBULSKI reprezentujący Urząd Statystyczny we Wrocławiu, 

który w ramach krótkiej prezentacji przedstawił zebranym dane liczbowe i możliwy scenariusz 

zmian na rynku po wprowadzeniu proponowanych przepisów.  

 

 

 

 

 

 

Gorący i budzący żywą dyskusję opinii publicznej temat zgromadził publiczność,  

wśród której znalazły się osoby szczególnie zainteresowane zmianami, w tym przedsiębiorcy, 

pracownicy delegowani do pracy za granicą oraz przedstawiciele związków zawodowych. 

Dyskusję moderowała Agata DZIKOWSKA, dziennikarka TVP3 Wrocław. 
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19.06.2018, Wrocław 

Debata „Z Widokiem na zwalczanie dezinformacji" 

 

Dezinformacja na duża skalę, prowadzona w znacznej mierze poprzez wprowadzające w błąd 

lub wręcz fałszywe informacje, jest dużym wyzwaniem dla Europy.  

 

 

W odpowiedzi na wyniki badań przeprowadzonych przez Komisję Europejską Biuro PE  

we Wrocławiu we współpracy z Przedstawicielstwem Regionalnym Komisji Europejskiej 

zorganizowało spotkanie „Z Widokiem na zwalczanie dezinformacji”. Zaproszeni do Domu 

Europy eksperci ze środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych  

oraz przedstawiciele instytucji unijnych rozmawiali o tym, jak funkcjonują fake news,  

dlaczego dezinformacja zagraża demokracji i czym jest wojna cyfrowa. Nie zabrakło również 

dyskusji o rozwoju technologii wpływającej na proliferację informacji generowanych oraz braku 

odpowiednich narzędzi  do ochrony przed fałszywymi wiadomościami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grono ekspertów reprezentowali: Ian VOLLBRACHT, kierownik wydziału i badacz EU Science 

Hub - Joint Research Centre, Jakub KALENSKỲ, członek zespołu East Strat Com Task Force 

w ramach Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, dr hab. Bartosz BOLECHÓW, kierownik 

 
Przeprowadzone na przełomie 2017 r. i 2018 r. przez Komisję Europejską konsultacje 

społeczne pokazały, że aż ponad 97% obywateli UE twierdzi, iż spotyka się  

z fałszywymi informacjami, w tym z nich 38% codziennie, a 32% raz na tydzień.  

Niemal 75% uważa portale społecznościowe i aplikacje do przesyłania wiadomości za 

główne kanały, przez które można natknąć się na fałszywe wiadomości 
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Zakładu Badań nad Konfliktami i Przemocą Polityczną w Instytucie Politologii Uniwersytetu 

Wrocławskiego oraz Dorota GŁOWACKA, prawniczka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. 

Za moderację dyskusji odpowiadał Michał NIEWIADOMSKI redaktor dziennika 

„Rzeczpospolita”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytania publiczności dotyczyły m.in. prac UE nad zmianami w zakresie udostępniania plików 

w Internecie i potrzeby budowania świadomości społeczeństwa odnośnie sposobów 

rozpoznawania dezinformacji. 

 

29.06.2018, Wrocław 

Dialog obywatelski w Opolu 

 

 

O małych i średnich przedsiębiorstwach, przyszłości jednolitego rynku oraz o nowym budżecie 

Unii Europejskiej dyskutowali goście zaproszeni do Opola na kolejną odsłonę Dialogu 

Obywatelskiego. Organizatorem wydarzenia było Przedstawicielstwo Regionalne Komisji 

 

 

Dialogi obywatelskie to inicjatywa Komisji Europejskiej mająca na celu rozbudzenie debaty 

na tematy europejskie. 

 

Ma ona formę debat publicznych z komisarzami europejskimi, posłami do Parlamentu 

Europejskiego lub politykami krajowymi.  Każdy może zadać politykom pytanie, zgłosić 

swoje uwagi oraz wypowiedzieć się na temat wpływu unijnej polityki na codziennie życie. 

Można również podzielić się swoją wizją przyszłości Europy. 

 

Debaty odbywają się w różnych miastach w UE, udział w nich jest bezpłatny, a wiele z nich 

jest transmitowanych na żywo. Spotkania w tej formule odbywają się od 2012 roku. 
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Europejskiej, a partnerem Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu. Spotkanie odbyło 

się 29 czerwca w Centrum Nauka-Biznes Politechniki Opolskiej i zgromadziło blisko 100 osób.  

 

W dyskusji uczestniczyli: Danuta 

JAZŁOWIECKA (EPP), poseł do Parlamentu 

Europejskiego i członkini Komisji Zatrudnienia  

i Spraw Socjalnych, Elżbieta BIEŃKOWSKA 

(EPP), komisarz Unii Europejskiej ds. rynku 

wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości 

oraz małych i średnich przedsiębiorstw  

oraz Andrzej BUŁA, Marszałek Województwa 

Opolskiego. Spotkanie poprowadził Janusz 

MAĆKOWIAK, dziennikarz Radia Opole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

36 

LIPIEC 

18.07.2018, Wrocław  

Letnia Szkoła Prawa - ELSA Wrocław Law School on International Trade 

 

Dom Europy to nie tylko miejsce wydarzeń organizowanych przez biuro PE we Wrocławiu  

czy Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej, ale również przestrzeń dla obywateli 

i ich aktywności. W trakcie akademickich wakacji, 18 lipca, Dom Europy gościł uczestników 

Letniej Szkoły Prawa, której organizatorem było Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa 

(ELSA). 

 

Międzynarodowe grono uczestników powitał dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego  

we Wrocławiu Łukasz KEMPARA, który wyraził ogromne zadowolenie z faktu, iż tak wiele 

młodych osób chce podnosić swoje umiejętności w zakresie międzynarodowego prawa 

handlowego, ale przede wszystkim zaprosił do aktywnego udziału w kampanii prowadzonej 

przez PE przed wyborami europejskimi w 2019 roku. Tegoroczna edycja Letniej Szkoły Prawa 

zakładała warsztaty, debaty, wykłady w oparciu o tematykę relacji handlowych na linii Unia 

Europejska - Chiny, a także symulację rozprawy sądowej bazującej na rozpatrywanej obecnie 

skardze Chin na UE wniesioną do Światowej Organizacji Handlu (WTO).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W projekcie uczestniczyło ponad 30 osób. Podczas zajęć słuchacze zadawali pytania oraz 

żywo dyskutowali, podnosząc poziom swojego warsztatu prawniczego. 
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WRZESIEŃ 

12.09.2018, Wrocław 

Transmisja orędzia przewodniczącego Komisji Europejskiej o stanie Unii 

Europejskiej w 2018 r. - State of the European Union (SOTEU) 

 

"Mówmy tak patriotyzmowi i nie - nacjonalizmowi" - powiedział Jean-Claude JUNCKER 

podczas corocznego orędzia o stanie UE. Dla przewodniczącego Komisji Europejskiej  

było to już ostatnie takie występnie w trakcie dobiegającej końca kadencji. Tak jak w ubiegłym 

roku transmisję z tego przemówienia oglądali i komentowali zaproszeni do wrocławskiego 

Domu Europy eksperci i publiczność. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący KE mówił o wartościach, jakim hołduje Unia Europejska, oraz o znaczeniu 

Wspólnoty, sprzyjającej pokojowej koegzystencji w Europie. Podsumowując kwestie 

gospodarcze, zaznaczył, że Unia Europejska nie zapomniała o kryzysie z 2008 r. i odpowiednio 

na niego zareagowała - od 2014 r. w UE stworzono 12 mln nowych miejsc pracy, liczba 

pracujących kobiet jest najwyższa w historii, bezrobocie wśród młodych najmniejsze od 2000 

roku, a przygotowany przez Jean-Claude’a JUNCKERA plan doprowadził do powstania 

inwestycji wartych 335 mld euro. 
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W części poświęconej przyszłości UE JUNCKER mówił o czekających Europę wyzwaniach - 

zmianach klimatycznych, możliwej akcesji do wspólnoty państw bałkańskich czy reorganizacji 

sojuszy na świecie. Przewodniczący KE podkreślił, że tylko zjednoczona Europa może stawić 

czoła tym wyzwaniom. Ważnymi kwestiami wspomnianymi w orędziu  

było partnerstwo z Afryką, które ma doprowadzić do powstania 5 mln nowych miejsc pracy, 

wzmocnienie międzynarodowej roli europejskiej waluty oraz przygotowanie  

do przeprowadzenia brexitu w uporządkowany sposób. 

 

Po wysłuchaniu przemówienia przewodniczącego KE rozpoczęła się dyskusja z udziałem 

ekspertów, dziennikarzy regionalnych mediów oraz publiczności. Na transmisji tego 

wydarzenia w Domu Europy zgromadziło się ok. 20 osób. Moderatorem dyskusji był red. Filip 

MARCZYŃSKI z Radia Wrocław. 

 

21.09.2018, Wrocław 

Wybory bez dezinformacji – warsztaty dla dziennikarzy 

 

Działania związane z nadchodzącymi wyborami europejskimi zakrojone są na szeroką skalę 

i obejmują różne grupy społeczne oraz zawodowe. W Domu Europy we Wrocławiu odbyły  

się przeprowadzone przez Fundację Panoptykon i Fundację Reporterów warsztaty  

dla lokalnych dziennikarzy mające na celu rozwój kompetencji w rozpoznawaniu mechanizmów 

dezinformacyjnych oraz lepsze przygotowanie do relacjonowania wyborów.  

 

Obecni podczas wydarzenia dziennikarze dowiedzieli się jak identyfikować fake news  

 oraz jak na nie reagować, wykorzystując zarówno warsztat dziennikarski, jak i dostępne 

narzędzia prawne. W dyskusji poruszono również temat zagrożeń czyhających na dziennikarzy  

i dziennikarki zajmujących się ujawnianiem dezinformacji. W części warsztatowej uczestnicy 

mogli sprawdzić swoje umiejętności. Podczas spotkania Biuro PE zaprezentowało również 

założenia kampanii „Tym razem głosuję”. 

 

 

 

 

http://www.tymrazemglosuje.eu/
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24.09.2018, Wrocław 

Debata „Z Widokiem na Hiszpanię” 

 

Niemal 200 języków pozostających w codziennym użyciu i 24 języki urzędowe - bogactwo 

językowe i kulturowe Europy jest ogromne. Aby bliżej poznać ten europejski skarb, w ramach 

Europejskiego Dnia Języków w Domu Europy zorganizowano debatę  

„Z Widokiem na Hiszpanię”. Gościem spotkania była Amelia SERRALLER CALVO, znakomita 

tłumaczka literatury polskiej, popularyzatorka kultury polskiej w Hiszpanii, wykładowczyni 

uniwersytecka i… gitarzystka. Od strony naukowej Amelia SERRALLER CALVO zajmuje się 

związkami między kulturą polską i hiszpańską.  

 

 

 

Spotkanie stanowiło doskonałą okazję by przekonać się, co łączy te z pozoru odległe kultury  

i jak budować między nimi językowe mosty. W rozmowie z Urszulą SOKOLNICKĄ, 

wykładowczynią i nauczycielką języka hiszpańskiego, Amellia SERRALLER CALVO 

opowiedziała o arkanach pracy tłumacza, o tym, co fascynuje ją w języku polskim,  

o problemach z tłumaczeniem polskich realiów na język hiszpański oraz o tym, jak odbierana 

jest polska literatura na Półwyspie Iberyjskim.  

 

Spotkanie zorganizowane zostało przez Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu  

we współpracy z Przedstawicielstwem Regionalnym Komisji Europejskiej  

w ramach cyklu „Z Widokiem na Europę”. 
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28.09.2018, Wrocław 

Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu na spotkaniu z seniorami  

z wrocławskich Popowic 

 

Seniorzy to bardzo istotna grupa społeczna, która wykazuje znaczące zaangażowanie  

w projektach prowadzonych przez Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu.  

Z tego powodu pracownicy Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu wzięli udział  

w spotkaniu z seniorami na wrocławskich Popowicach w związku z rozpoczęciem działalności 

Laboratorium Popowice - ProPoLab. Inauguracja projektu poświęconego jakości życia osób 

starszych na wrocławskim osiedlu miała miejsce 28 września. 

 

Spotkanie zostało zorganizowane przez Fundację Aktywny Senior oraz Uniwersytet 

Wrocławski i miało ono na celu dyskusję nad tym, jak w wieku senioralnym żyje  

się na Popowicach oraz jak mieszkańcy tego osiedla wyobrażają sobie jego przyszłość. 

Dla pracowników Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu była to okazja  

do zasygnalizowania chęci współpracy z organizacjami senioralnymi podczas kampanii 

informacyjnej "Tym razem głosuję" oraz do przedstawienia założeń tej akcji obecnym  

na spotkaniu mediom. Tego dnia na wrocławskich Popowicach zgromadziło się ok. 50 osób.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tymrazemglosuje.eu/
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PAŹDZIERNIK 

05.10.2018, Szczecin 

Konferencja „Demokracja w praktyce” z udziałem Biura PE we Wrocławiu 

 

„Z demokracją jest jak ze zdrowiem - trzeba się ruszać, żeby utrzymać demokrację w dobrej 

kondycji!”. Tymi słowami Szef Biura PE we Wrocławiu namawiał zachodniopomorską młodzież 

do wzięcia w swoje ręce odpowiedzialności i aktywnego korzystania z demokracji -  

zarówno w wymiarze krajowym, jak i europejskim. Okazją do rozmowy na temat aktywności 

obywatelskiej była zorganizowana w Szczecinie konferencja „Demokracja w praktyce”,  

którą swoim wykładem „Aktywny obywatel, aktywny Europejczyk” otworzył szef Biura PE  

we Wrocławiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas wykładu przywołał przykład budżetów obywatelskich, a także korzyści płynących  

z wysokiej frekwencji w wyborach europejskich związanych z tzw. wędrującym mandatem. 

Podkreślał wagę zaangażowania w życie społeczne i polityczne w najbliższym środowisku, 

które nie wyklucza, ale uzupełnia działania świadomego obywatela Unii Europejskiej. Podczas 

rozmowy z uczestnikami konferencji nie zabrakło informacji o kampanii profrekwencyjnej 

Parlamentu Europejskiego „Tym razem głosuję”.  

W konferencji, zorganizowanej przez Sekretariat ds. Młodzieży Województwa 

Zachodniopomorskiego oraz Gabinet Marszałka Urzędu Marszałkowskiego, wzięła udział 

młodzież z takich miast, jak Łobez, Choszczno, Świdwin, Białogard, Myślibórz, Karlino, 

Barlinek, Kołobrzeg, Gryfino, Mielno, Drawno, Szczecin, Stargard. 

 

 

 

http://www.tymrazemglosuje.eu/
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09.10.2018, Wrocław  

Spotkanie powitalne dla wolontariuszy w ramach kampanii „Tym razem 

głosuję” 

 

Kampania informacyjna Parlamentu Europejskiego „Tym razem głosuję” ruszyła we Wrocławiu 

pełną parą. We wtorek, 9 października w Domu Europy miało miejsce pierwsze spotkanie  

dla osób zainteresowanych zaangażowaniem w prowadzone w ramach kampanii działania. 

Celem spotkania, odbywającego się w formule warsztatowej, było wspólne wypracowanie 

efektywnej metody promowania kampanii informacyjnej przed wyborami europejskimi oraz 

zebranie najciekawszych pomysłów do realizacji w najbliższym czasie. W wydarzeniu wzięły 

udział nie tylko osoby, które do tej pory najaktywniej włączyły się w promocję akcji „Tym razem 

głosuję”, ale też ci, którzy dopiero chcieli się dowiedzieć, jak mogą wspierać Parlament 

Europejski w jego działaniach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jako Europejczycy zmagamy się z wieloma wyzwaniami – migracją, zmianą klimatu, 

bezrobociem młodzieży czy problemami związanymi z prywatnością danych.  

Żyjemy w coraz bardziej zglobalizowanym i konkurencyjnym świecie. Jednocześnie 

referendum w sprawie brexitu pokazało, że Unia Europejska nie jest projektem danym  

raz na zawsze. Chociaż większość z nas uważa demokrację za coś oczywistego,  

to jednak wydaje się ona coraz bardziej zagrożona - zarówno w teorii, jak i w praktyce. 

 

Dlatego właśnie zaczęliśmy tworzyć społeczność wolontariuszy pomagających zwiększyć 

frekwencję wyborczą w przyszłorocznych wyborach europejskich. Naszym celem jest 

promowanie samego aktu głosowania, angażowania się w proces demokratyczny  

i czynienia tego w sposób świadomy. Chcemy wykorzystać moc interakcji międzyludzkich 

oraz stworzyć społeczność wolontariuszy w całej Europie, by działać na rzecz udziału  

w wyborach i idei demokracji. Wspólnie zdecydujmy, w jakiej Europie chcemy żyć. 

 

 

http://www.tymrazemglosuje.eu/
http://www.tymrazemglosuje.eu/
http://www.tymrazemglosuje.eu/


 

 

 
 

43 

Spotkanie było podzielone na część teoretyczną oraz warsztatową - pracę w grupach.  

Na samym początku przedstawione zostało główne założenie kampanii informacyjnej  

„Tym razem głosuję” - zaangażowanie obywateli na rzecz europejskiej demokracji. Wyjaśniona 

została rola, jaką każdy z nas może odegrać w przekonywaniu osób niegłosujących do udziału 

w wyborach. Uczestnicy wydarzenia dowiedzieli się, jak wykorzystywać do popularyzacji akcji 

nowoczesne media, ale podkreślono też wagę tradycyjnych metod i osobistego kontaktu  

z drugim człowiekiem w tego typu działaniach. 

 

Druga część spotkania przeznaczona była na pracę w grupach. Na podstawie informacji 

uzyskanych w trakcie prezentacji oraz własnych doświadczeń uczestnicy zaproponowali 

pomysły na promowanie akcji w miejscach pracy, na uczelniach czy w swoich najbliższych 

środowiskach. Mieli także okazję powiedzieć, jakiej pomocy oczekują od Parlamentu 

Europejskiego. Pracownicy Biura PE we Wrocławiu zachęcili zgromadzonych  

do organizowania podobnych spotkań informacyjnych w innych miejscach i zaoferowali 

niezbędną pomoc. W wydarzeniu udział wzięło około 25 osób, a także przedstawiciele 

lokalnych mediów: radia i telewizji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tymrazemglosuje.eu/
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13.10.2018, Wrocław  

„Gra o głos” - przygodowa gra miejska o wyborach europejskich 

 

Październik w Biurze Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu obfitował w wielkie emocje. 

Tajemniczy piraci zaatakowali Wrocław, kradnąc dane osobowe obywateli i destabilizując 

instytucje publiczne. Mieszkańcy stanęli z nimi w szranki w ramach gry miejskiej „Gra o głos”, 

zorganizowanej 13 października przez Biuro PE we Wrocławiu. Uczestnicy zabawy nie tylko 

pojedynkowali się z piratami o punkty, ale również zdobywali wiedzę o roli Parlamentu 

Europejskiego i znaczeniu głosowania w przyszłorocznych wyborach europejskich.  

 

 

 

W „Grze o głos” zarówno starsi, jak i młodsi uczestnicy mieli szansę połączyć zabawę z nauką. 

Celem graczy było pokonanie piratów, ocalenie swoich danych osobowych oraz swojego głosu 

w nadchodzących wyborach europejskich. Na uczestników zabawy czekało 10 zadań 

przygotowanych przez tajemniczy gang cyberpiratów. Wśród nich znalazły się m.in. 

matematyczna szarada przybliżająca związane z PE liczby, kolorowy labirynt z przeszkodami, 

który symbolizował pułapki czyhające w Internecie, gra memory wprowadzająca w świat 

stałych komisji Parlamentu Europejskiego, a także zadanie interaktywne, w którym należało 

poinformować wrocławskich przechodniów o zbliżających się wielkimi krokami wyborach 

europejskich i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w ramce z logotypem strony 
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www.tymrazemglosuje.eu. Każde pozytywnie zaliczone zadanie oznaczało zdobycie pieczątek 

na karcie do gry - symbolicznej karcie do głosowania. 

 

Pomimo faktu, że zadania nie były łatwe, a teren gry niemały, gracze ze wszystkich 16 drużyn 

- łącznie niemal 50 osób - świetnie sobie poradzili i w finale gry wrzucili swoje karty  

do specjalnej urny, pokonując tym samym piratów w grze o głos. Trzy drużyny, które uzyskały 

najwyższą liczbę punktów, otrzymały specjalny pakiet upominków. Wszyscy uczestnicy 

zabawy otrzymali zestawy informacyjne od Parlamentu Europejskiego. Każda z drużyn została 

też nagrodzona edukacyjną grą planszową „Legislator”. 
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18.10.2018, Wrocław  

Debata „Z Widokiem na wybory europejskie. Parlament Europejski - 

historia, znaczenie, przywódcy" 

 

W drugiej połowie października Biuro PE we Wrocławiu kontynuowało działania związane  

z przyszłorocznymi wyborami europejskimi. Tym razem temat ten stał się przyczynkiem  

do zorganizowania kolejnego spotkania z cyklu „Z Widokiem na Europę”. O szczegółach 

procesu wyborczego, ale również o historii, kompetencjach i działaniu Parlamentu 

Europejskiego 18 października 2018 r. opowiedział ekspert Team Europe Piotr Maciej 

KACZYŃSKI, w ramach pierwszej z czterech debat zaproponowanych przez Jana PABISIAKA 

jednego z pierwszych i najbardziej aktywnych wolontariuszy w ramach kampanii „Tym razem 

głosuję”. 

 

 

 

Witając gości, szef Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu zachęcił  

do zaangażowania się w kampanię informacyjną „Tym razem głosuję”, której celem  

jest zwiększenie zaangażowania obywateli w procesy demokratyczne przed zbliżającymi  

się wyborami europejskimi. 

 

Debatę podzielono na cztery części, w których przedstawiono, jaką rolę pełni Parlament 

Europejski, jaka jest jego struktura, jakie posiada kompetencje oraz jakie podejmuje działania. 

file:///E:/Raport%202018/ttimv.eu/wroclaw
file:///E:/Raport%202018/ttimv.eu/wroclaw
http://www.tymrazemglosuje.eu/
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Gość zwrócił uwagę zebranych na znaczenie wyborów do PE - instytucji, która wspólnie z Radą 

Unii Europejskiej w ramach procedury współdecydowania podejmuje decyzje w zakresie 

kształtu prawa europejskiego: „Unia Europejska tworzy około 45% prawa stosowanego  

w Polsce, zatem w kraju obowiązują przepisy, które uchwalono m.in. w PE”. 

 

 

Piotr KACZYŃSKI przybliżył publiczności historię zabiegania Parlamentu Europejskiego  

o rozszerzenie jego kompetencji, a także ciekawostki związane z lokalizacją siedziby instytucji. 

Gość odniósł się również do obywatelskiego zaangażowania Europejczyków w wybory do PE: 

„W Polsce frekwencja podczas wyborów w 2014 r. nie przekroczyła 25%. To mało,  

choć nie jest to najgorszy wynik w UE. Polacy są ambitnym narodem; powinno nam zależeć, 

aby jak najwięcej ludzi zagłosowało. Chcemy, aby ten wskaźnik poszedł do góry.” 

 

W kolejnej części spotkania ekspert omówił różnice między grupami politycznymi a krajowymi 

partiami. Zwrócił również uwagę na przynależność polskich partii politycznych do frakcji w PE. 

Na zakończenie omówiono kompetencje tej instytucji oraz perspektywy zmian w tym zakresie 

w przyszłości. Podczas debaty głos zabrała także publiczność. Pytania dotyczyły  

m.in. kompetencji Parlamentu Europejskiego i przynależności partii do europejskich grup 

politycznych. Organizatorami wydarzenia było Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu 

oraz Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Wydarzenie odbyło się w ramach 

projektu Parlament Europejski - reprezentatywny i reprezentowany prowadzonego we 

współpracy z Polską Fundacją im. Roberta Schumana. Celem inicjatywy jest wzrost 

świadomości Europejczyków przed zbliżającymi się wyborami. 
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22.10.2018, Wrocław 

Debata "Prawa człowieka i ich wrogowie" z okazji 30-lecia Nagrody  

im. Sacharowa na rzecz wolności myśli oraz wernisaż wystawy zdjęć 

„Obrońcy naszych swobód” 

 

Już od 30 lat Parlament Europejski przyznaje Nagrodę im. Sacharowa, doceniając wyjątkowe 

zaangażowanie osób i organizacji z całego świata w obronę praw człowieka.  

W ramach tegorocznych wydarzeń związanych z wręczeniem Nagrody im. Sacharowa na rzecz 

wolności myśli na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 

odbyła się debata Prawa człowieka i ich wrogowie. Trzydzieści lat Nagrody Sacharowa  

na Rzecz Wolności Myśli. W dyskusji poświęconej zagrożeniom, jakie dla praw człowieka 

niesie współczesny świat, udział wzięli: dr hab. Larysa LESZCZENKO – politolog  

z Uniwersytetu Wrocławskiego, dr Marta KŁOPOCKA-JASIŃSKA – konstytucjonalistka  

z Uniwersytetu Wrocławskiego, Laurynas VAIČIŪNAS – wiceprezes Zarządu Kolegium Europy 

Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego oraz Joanna GOWIEŃCZYK – radca prawny. 

Spotkanie moderowała dziennikarka Gazety Wrocławskiej Katarzyna KACZOROWSKA.  



 

 

 
 

49 

Dyskusja ekspertów z dziedziny prawa i stosunków międzynarodowych dotyczyła kwestii 

rozumienia praw człowieka we współczesnym świecie. Zaproszeni goście wyjaśnili 

uczestnikom spotkania, jak definiujemy prawa człowieka oraz wskazywali na zjawiska  

i mechanizmy, które utrudniają ich egzekwowanie. W swoich wypowiedziach odwoływali  

się do bieżących przykładów m.in. z Europy Wschodniej i z Bliskiego Wschodu. 

 

Po debacie goście wzięli udział w otwarciu wystawy Obrońcy naszych swobód. To projekt 

fotograficzny przygotowany przez Parlament Europejski wraz z czterema fotografami agencji 

Magnum przedstawiający historie współczesnych działaczy na rzecz praw człowieka. 

Honorowy patronat nad wystawą objął Dziekan Wydziału Prawa, Administracji  

i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.  
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24.10.2018, Wrocław 

Debata „Z Widokiem na nowy budżet UE. Wyzwania i szanse dla Polski" 

 

Kilka dni później, w środę 24 października w Domu Europy we Wrocławiu odbyła się kolejna 

debata w ramach cyklu „Z Widokiem na Europę” organizowana przez Biuro Parlamentu 

Europejskiego we Wrocławiu i Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej  

we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu. Tematem 

spotkania była nowa perspektywa budżetowa UE na lata 2021–2027, a także wynikające z niej 

wyzwania i szanse dla Polski. 

 

Zaproszonych ekspertów i licznie zgromadzoną publiczność powitał gospodarz debaty – 

dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej z siedzibą we Wrocławiu, 

Jacek WASIK. Wśród ekspertów znaleźli się: dr Marzenna GUZ-VETTER z Dyrekcji Generalnej 

ds. Komunikacji KE, Witold GRUSZCZYŃSKI z Departamentu Ekonomicznego Unii 

Europejskiej MSZ RP, dr hab. Ewa PANCER-CYBULSKA prof. nadzw. Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu oraz dr hab. Paweł TURCZYŃSKI prof. nadzw. Uniwersytetu 

Wrocławskiego. Marcin CHRUŚCIEL – konsultant Regionalnego Ośrodka Debaty 

Międzynarodowej we Wrocławiu - moderował debatę. Część merytoryczna spotkania 

rozpoczęła się od prezentacji dr Marzenny GUZ-VETTER stanowiącej wstęp do rozważań  

o budżecie UE. Omówione zostały aspekty działań Komisji Europejskiej oraz jej funkcje 
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prawne, jako instytucji tworzącej preliminarz budżetowy. Przedstawicielka KE przybliżyła 

proponowane zmiany na tle dotychczasowego budżetu.  

 

Po wystąpieniu przedstawicielki Komisji Europejskiej głos zabrał Witold GRUSZCZYŃSKI, 

ekspert Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP zajmujący się negocjacjami Wieloletnich Ram 

Finansowych UE. Po wystąpieniach prezentujących odpowiednio projekt budżetu 

przygotowany przez Komisję Europejską oraz stanowisko Polski wobec tego projektu,  

o wyrażenie swojej opinii poproszeni zostali przedstawiciele świata nauki, reprezentujący 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Uniwersytet Wrocławski. Prof. Ewa PANCER-

CYBULSKA podkreśliła wagę współpracy w ramach UE, której odzwierciedleniem powinien 

być budżet pozwalający na dalszą integrację, przypominając przy tym, że państwa 

członkowskie mają możliwość zacieśniania współpracy, wynikającą z zapisów traktatowych.  

Z kolei prof. TURCZYŃSKI mówił o rosnącym znaczeniu agencji Frontex oraz słabościach 

związanych z wydatkowaniem funduszy z budżetu UE w obszarze obronności.  

 

W drugiej części debaty czynny udział wzięła publiczność, która skorzystała z możliwości 

zadawania pytań ekspertom oraz podzielenia się własnymi komentarzami. Jedno z pytań 

dotyczyło roli Niemiec – największego płatnika netto do budżetu UE - które według pytającego 

używają Unii jako narzędzia swojej dominacji w Europie. Z publiczności padło również pytanie 

o bezpieczeństwo granic i sposób ich ochrony.  
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25.10.2018, Wrocław 

Spotkanie „Europejskie witraże” Jacka Cygana 

 

Jacek CYGAN, autor tekstów, scenarzysta i poeta, był gościem spotkania „Europejskie witraże 

Jacka Cygana” poświęconego jego twórczości. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach 

obchodów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego oraz stanowiło świetną okazję  

do zaproszenia znanego i lubianego artysty do udziału w akcji „Tym razem głosuję”. 

Publiczność miała możliwość wysłuchania zarówno wierszy artysty zebranych w tomiku 

„Witraże”, jak i dyskusji na temat tożsamości oraz dorobku kulturowego Europy. Gospodarzami 

wydarzenia byli Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu oraz Przedstawicielstwo 

Regionalne Komisji Europejskiej. 

 

 

 

Zebranych powitał Dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej  

we Wrocławiu, Jacek WASIK. - „Spotkanie będzie swoistą podróżą po Europie, podróżą  

po tytułowych «Witrażach» Jacka CYGANA. W związku z tym, że jest to europejska podróż, 

będziemy czytać wiersze nie tylko po polsku, ale również w językach niemieckim, francuskim  

i włoskim”. Jak mówił, wydarzenie jest częścią obchodów Europejskiego Roku Dziedzictwa 

Kulturowego. - „Dziedzictwo to nie tylko literatura, sztuka, architektura, ale także rzemiosło, 

które sobie przekazujemy, to także filmy i piosenki. Dzięki naszemu gościowi nasz dorobek 

wzbogacił się o ponad tysiąc piosenek” – podkreślił.  

 

http://www.ttimv.eu/wroclaw
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Tytułowe „Witraże” skłoniły prowadzącego spotkanie Jacka WASIKA oraz gościa Domu Europy 

Jacka CYGANA do refleksji nad przyczynami, dla których niechętnie otwieramy się na inne 

kultury i narody. W dobie nieufności wobec innych poezja Jacka CYGANA przypomniała 

zebranym, iż aby ujrzeć piękno drugiego człowieka oraz poznać go, należy sięgnąć do jego 

wnętrza. Lekcja otwartości była przeplatana czytaniem wierszy w różnych językach. Poezję w 

języku francuskim czytał Konsul Honorowy Francji we Wrocławiu, Richard KEPINSKI,  

w języku niemieckim Ralf KLIMT, w języku włoskim, prof. Ewa RUCHAŁA. Gość opowiedział 

również o przekładach swoich wierszy na inne języki, o swoim zachwycie językami obcymi  

oraz o doświadczeniach ze swoich licznych podróży po Europie.  
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W drugiej części spotkania głos zabrała licznie przybyła publiczność. Wśród wielu pytań 

wysłuchać można było także głosu przedstawicieli świata kultury, w tym filologów, muzyków,  

a także wrocławian, którzy wspólnie dzieli się swoimi refleksjami na temat europejskiego 

dorobku kulturowego. Odpowiadając na pytania, Jacek CYGAN podzielił się swoimi 

zawodowymi doświadczeniami z pracy autora tekstów. Opowiadał także o źródłach inspiracji  

w procesie tworzenia. Na zakończenie spotkania zebrani wysłuchali tłumaczenia  

„Ody do radości” Jacka CYGANA, w wykonaniu czołowych polskich wokalistów i chórzystów. 

Dziękując za spotkanie, poeta podsumował – „Nie dajmy sobie obrzydzić Europy”. 

 

29-31.10.2018, Wrocław  

Dni Filmowe LUX 2018 

 

Dni Filmowe LUX, organizowane w ponad 50 miastach Europy, to jedyne w swoim rodzaju 

doświadczenie kulturowe przekraczające granice państw. Trzy finałowe filmy nominowane  

do Nagrody Filmowej Parlamentu Europejskiego LUX 2018 są wyświetlane we wszystkich 

państwach członkowskich Unii Europejskiej, każdorazowo w wybranym języku urzędowym UE, 

tak by wszyscy obywatele mieli możliwość ich obejrzenia oraz wzięcia udziału w dyskusji  

nad tematami, które poruszają. Głównym celem Nagrody jest wspieranie publicznej debaty  

na temat Europy oraz ułatwienie obiegu europejskich produkcji filmowych na terenie UE. 
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We wrocławskim Kinie Nowe Horyzonty od 29 do 31 października chętni mogli bezpłatnie 

zobaczyć dwie finałowe produkcje - „Styx” Wolfganga FISCHERA (Niemcy, Austria),  

serbsko-francusko-katarski “The other side of everything” Mili TURAJLIC oraz jedyny polski 

film, który trafił do finałowej dziesiątki - „Twarz” w reżyserii Małgorzaty SZUMOWSKIEJ. 

 

Projekcje otworzyły pole do otwartej dyskusji z publicznością, które – tradycyjnie już – 

poprowadził dziennikarz radiowy i filmoznawca Jan PELCZAR. Jego gośćmi byli pierwszego 

dnia Marcin CZERWIŃSKI - przedstawiciel Koalicji Wrocław Wita Uchodźców, 

literaturoznawca, założyciel i wieloletni redaktor naczelny „Rity Baum” oraz dr hab. Arkadiusz 

LEWICKI - filmoznawca, pracownik Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej 

Uniwersytetu Wrocławskiego. Film „The other side of everything” podsumowali krytyk filmowy 

Piotr CZERKAWSKI oraz dr hab. Arkadiusz LEWICKI. Ostatniego dnia ekspercką wiedzą  

w kontekście filmu „Twarz” podzielili się ponownie Piotr CZERKAWSKI oraz Piotr Jakub 

FEREŃSKI - kulturoznawca i historyk idei, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu 

Wrocławskiego. W dyskusji udział wzięła także Hanna DRZAZGA, Ambasadorka Dni 

Filmowych LUX w Polsce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przegląd festiwalowych filmów przyciągnął w tym roku kilkuset wrocławskich entuzjastów 

kinomatografii. Sale kinowe były każdego dnia szczelnie wypełniane przez miłośników X muzy 

w europejskim wydaniu. W dyskusjach po projekcjach filmów aktywny udział brała zebrana 

publiczność.  

Nie brakowało odniesień do bieżącej polityki, sytuacji europejskich społeczeństw czy również 

wizji Europy.   
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LISTOPAD  

06.11.2018, Tychy  

Biuro PE we Wrocławiu na spotkaniu w ramach programu mobilności 

Erasmus+  

 

We wtorek, 6 listopada w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach 

miało miejsce spotkanie “EU 4 U - Electing, living and working as a young person in today's 

Europe and in the future” w ramach projektu europejskiej współpracy szkół Partnerstw 

Strategicznych programu Erasmus+. 

 

W spotkaniu wziął udział szef Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu, który przybliżył 

młodym ludziom wartości Unii Europejskiej oraz przedstawił podstawowe zasady 

funkcjonowania jedynej instytucji UE wybieranej w wyborach bezpośrednich przez obywateli. 

Z uwagi na zbliżające się wybory europejskie nie zabrakło również informacji o kampanii 

Parlamentu Europejskiego „Tym razem głosuję”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W spotkaniu udział wzięło 40 uczniów i 10 nauczycieli z czterech państw: Niemiec, Grecji, 

Rumunii i Polski. 

 

 

http://www.tymrazemglosuje.eu/
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09.11.2018, Wrocław  

Debata „Z Widokiem na wybory europejskie. Europejskie ordynacje 

wyborcze" 

 

Spotkanie „Z Widokiem na wybory europejskie. Europejskie ordynacje wyborcze”  

było już drugim w ramach cyklu „Parlament Europejski – reprezentatywny i reprezentowany”, 

który Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu oraz Przedstawicielstwo Regionalne 

Komisji Europejskiej organizowały we współpracy z Polską Fundacją im. Roberta Schumana. 

Tematem wydarzenia, które odbyło się w piątek, 9 listopada, były wybory do Parlamentu 

Europejskiego w 2019 roku oraz różnice w systemach wyborczych wewnątrz wspólnoty. 

 

Gość specjalny wydarzenia, Hubert TAŁADAJ, Przewodniczący Zarządu Krajowego 

Parlamentu Młodych Rzeczypospolitej Polskiej, przybliżył zebranym aktualnie obowiązującą  

w Polsce ordynacje wyborczą do Parlamentu Europejskiego. Zwrócił uwagę, że jej podstawą 

prawną są traktaty unijne, które określają między innymi skalę reprezentacji państw  

w PE i zakres praw wyborczych.  

 

Podczas debaty rozmawiano także o frekwencji podczas wyborów. Zwrócono uwagę na niskie 

zainteresowanie głosowaniem w Unii Europejskiej z wyjątkiem tych państw, w których udział  

w wyborach jest obligatoryjny. Hubert TAŁADAJ upatrywał powodów niskiej frekwencji  

w wyborach w nieświadomości skali wpływu prawodawstwa współtworzonego przez Parlament 

Europejski na codzienne życie Europejczyków. Zaproszony gość mówił również o różnicach  

w ordynacjach wyborczych w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej.  
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W drugiej części spotkania głos zabrała publiczność. Tego dnia w Domu Europy zgromadziło 

ok. 25 osób. Pytania dotyczyły przyczyn niskiej frekwencji w wyborach wśród młodzieży, zmian 

w europejskiej ordynacji wyborczej oraz reprezentacji skrajnych partii w Parlamencie 

Europejskim. Zebrani z dużym zaangażowaniem dzielili się również refleksjami na temat roli 

młodych osób w kształtowaniu postaw obywatelskich i przyszłości funkcjonowania Unii 

Europejskiej. 

Spotkanie poprowadził Jan PABISIAK, wolontariusz akcji informacyjnej „Tym razem głosuję”.      

 

23.11.2018, Wrocław  

Debata „Z Widokiem na wybory europejskie. Drogą posła do Parlamentu 

Europejskiego. Od wyboru do reelekcji” 

 

Gościem specjalnym trzeciego spotkania w ramach projektu „Parlament Europejski - 

reprezentatywny i reprezentowany” była Lidia GERINGER DE OEDENBERG (S&D), poseł  

do Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodnicząca Komisji Prawnej, która zdobywała mandat 

poselski w trzech kolejnych wyborach europejskich. W Domu Europy opowiedziała o pracy  

w jedynej z instytucji Unii Europejskiej wybieranej w wyborach bezpośrednich, jaką jest PE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tymrazemglosuje.eu/
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Poseł pytana o kulisy pracy Parlamentu Europejskiego, została poproszona o odniesienie  

się do publikacji Martona Kovacsa How to run the European Parliament, będącej subiektywnym 

obrazem, jak należy odnosić sukcesy w tej instytucji Unii Europejskiej. - Parlament Europejski 

daje bardzo dużo możliwości budowania swojej pozycji, bo interesy 

które są tam załatwiane, czyli harmonizacja prawa, służy wszystkim. (…) Jak często rozmawiam 

z dziennikarzami, na przykład ktoś mówi, «Parlament nie ma żadnego znaczenia,  

bo nie ma inicjatywy ustawodawczej i sam nie może nic zmienić.» ale bez niego też nie można 

nic zmienić. Poseł opowiedziała również o bieżących pracach Parlamentu nad geoblockingiem.  

 

 

 

Spotkanie po raz kolejny poprowadził wolontariusz akcji informacyjnej wrocławskiego biura 

Parlamentu „Tym razem głosuję”, Jan PABISIAK.  

 

27.11.2018, Wrocław 

Debata „Z Widokiem na klimat - w drodze na COP24” 

 

Odbywająca się w Polsce Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu 

(COP24) była przyczynkiem do zorganizowania przez Biuro Parlamentu Europejskiego  

we Wrocławiu oraz Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej kolejnej debaty  

w ramach cyklu „Z Widokiem na Europę”. Tematem dyskusji była nie tylko konferencja 

http://www.tymrazemglosuje.eu/
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klimatyczna COP24 w Katowicach, ale również najnowszy specjalny raport Międzyrządowego 

Panelu ds. Zmian Klimatu oraz rola oddolnej, obywatelskiej mobilizacji w przeciwdziałaniu 

zmianom klimatu. 

 

W debacie udział wzięli: dyrektor Mariola APANEL z Biura Ochrony Przyrody i Klimatu w UM 

Wrocławia, prof. dr hab. Zbigniew W. KUNDZEWICZ, hydrolog i klimatolog, członek Polskiej 

Akademii Nauk, Marta OLENDER z Dyrekcji Generalnej ds. Klimatu Komisji Europejskiej, 

jedna z negocjatorek klimatycznych UE, oraz dr hab. Bożena RYSZAWSKA z Katedry 

Finansów Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym  

we Wrocławiu. Dyskusję prowadziła Izabela ZYGMUNT z Polskiej Zielonej Sieci. 

 

Prof. KUNDZEWICZ wyjaśnił, że zawarta w 1992 r. konwencja klimatyczna dotyczyła 

ograniczenia ocieplenia tak, by nie było ono niebezpieczne dla ludzkości, nie precyzując 

jednak, jaki jest bezpieczny limit wzrostu temperatur. Marta OLENDER przytoczyła m.in. wyniki 

badań Eurobarometru, zgodnie z którymi 92 proc. obywateli UE ma świadomość zagrożeń 

wynikających z globalnego ocieplenia, a 79 proc. jest gotowych działać na rzecz klimatu.  
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Mariola APANEL opowiedziała, czy Wrocław postrzega zmiany klimatu  

jako wyzwanie dla siebie, i co w tej sprawie robi. Odnosząc się do pytania o rolę oddolnej 

mobilizacji obywatelskiej, prof. RYSZAWSKA opowiedziała o Green Teamie Uniwersytetu 

Ekonomicznego, czyli grupie inicjatywnej powołanej, by pokazać, że Uniwersytet Ekonomiczny 

nie jest jako uczelnia obojętny wobec zmian klimatu i modeli gospodarczych dewastujących 

klimat. 

 

W drugiej części debaty czynny udział wzięła publiczność, która skorzystała z możliwości 

zadawania pytań ekspertom oraz podzielenia się własnymi komentarzami. 

  

28.11.2018, Wrocław  

Debata "Krajobraz przed zmianą – wybory europejskie 2019  

i nowy samorząd" 

 

O aktualnej sytuacji w Unii Europejskiej i przewidywanych zmianach po wyborach 

europejskich, które odbędą się w maju 2019 r., rozmawiali uczestnicy debaty "Krajobraz przed 

zmianą – wybory europejskie 2019 i nowy samorząd" zorganizowanej przez Regionalny 

Ośrodek Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu oraz Studenckie Koło Naukowe Doktryn 

Politycznych i Prawnych we współpracy z Biurem PE we Wrocławiu. Frekwencja wyborcza, 

proces wyłaniania kandydatów wiodących (tzw. Spitzenkandidaten) i przewidywany skład 

Parlamentu Europejskiego w nowej kadencji były jednymi z tematów debaty, w której udział 

wziął również przedstawiciel Biura Grzegorz MAŁYGA.  
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Rozmowa o nadchodzących wyborach europejskich była nie tylko okazją do refleksji na temat 

bieżącej sytuacji w Unii Europejskiej i prób nakreślenia scenariuszy na najbliższą przyszłość, 

ale także do przedstawienia uczestnikom wydarzenia akcji informacyjnej PE "Tym razem 

głosuję" służącej zachęcaniu do jak najliczniejszego udziału w przyszłorocznych wyborach. 

 

 

http://www.tymrazemglosuje.eu/
http://www.tymrazemglosuje.eu/
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GRUDZIEŃ 
 

07.12.2018, Legnica  

Biuro PE na konferencji Forum 3.0 w Legnicy 

 

Jedną z grup, do których w szczególny sposób kierowana jest kampania informacyjna 

Parlamentu Europejskiego "Tym razem głosuję", jest młodzież. Biuro PE wzięło udział  

w zorganizowanej przez Stowarzyszenie Semper Avanti i Młodzieżowy Sejmik Województwa 

Dolnośląskiego konferencji Forum 3.0, która stanowi platformę do dyskusji na temat potrzeb  

i możliwości młodzieży na Dolnym Śląsku. 

 

W ramach wystąpienia "Młodzież i demokracja" przedstawiciel Biura PE we Wrocławiu 

podkreślił znaczenie udziału w wyborach, jako jednego z fundamentów demokracji,  

oraz zaprezentował założenia akcji "Tym razem głosuję", zachęcając tym samym uczestników 

wydarzenia do włączenia się w kampanię informacyjną w roli wolontariuszy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Młodzi ludzie mieli także okazję do dyskusji na temat przyczyn niskiej frekwencji wyborczej 

wśród swojej grupy wiekowej oraz znaczenia skutecznego komunikowania o pracach instytucji 

UE i ich wpływie na codzienne życie.  

 

http://www.tymrazemglosuje.eu/
http://www.tymrazemglosuje.eu/
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11.12.2018, Wrocław 

Debata „Z Widokiem na Człowieka" 

 

10 grudnia 1948 r. został uchwalony jeden z najdonioślejszych dokumentów w historii Europy 

i świata, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. 70 lat później, mając tę rocznicę w pamięci, 

w Domu Europy we Wrocławiu odbyła się debata „Z Widokiem na Człowieka" - rozmowa 

o godności, podstawowych prawach uchodźców oraz o polityce migracyjnej Unii Europejskiej.  

 

 

 

 

 

 

 

Punktem wyjścia do rozmowy była książka NOWE ŻYCIE. Jak Polacy pomogli uchodźcom  

z Grecji dziennikarza Dionisiosa STURISA. W dyskusji wzięła również udział Alina 

CZYŻEWSKA, aktorka Teatr Miejskiego w Gliwicach oraz aktywistka obywatelska,  

m.in. wolontariuszka w obozie dla migrantów na wyspie Lesbos. Trzecim gościem był Syryjczyk 

Feras DABOUL, który do 2012 roku pracował w biurze UNHCR w Damaszku, a dziś jest 

edukatorem międzykulturowym w Fundacji Ocalenie w Warszawie oraz nauczycielem 

i tłumaczem z języka arabskiego i angielskiego. Debatę prowadziła Agnieszka 

LICHNEROWICZ z Radia TOK FM. 
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Dionis STURIS, w ostatnich latach wielokrotnie, jako reporter, podróżował na południe Europy, 

skąd relacjonował losy uchodźców szukających schronienia w Europie. Jak opowiadał, 

inspirowała go historia jego przodków.  

Feras DABOUL już w ojczyźnie pracował z uchodźcami, m.in. Libańczykami, czy Irakijczykami. 

Opowiadał też o swoich spotkaniach i rozmowach z Polakami. Stosunek do obcokrajowców – 

jak relacjonował – wyraźnie zmienił się w 2015 r., wtedy to w mediach społecznościowych 

zaczęła się pojawiać masa hejtu i nienawiści. Ta rosnąca niechęć i agresja wobec uchodźców 

oraz poczucie bezsilności wpłynęły na decyzję Aliny CZYŻEWSKIEJ, by pojechać,  

jako wolontariuszka do obozu Moria na greckiej wyspie Lesbos. W związku z wyjazdem  

na Lesbos stworzyła też blog „Listy z wakacji do Jarka i Beaty”, gdzie w oparciu o własne 

doświadczenie chciała walczyć z kłamstwami i nienawiścią w Internecie. Zwracała też uwagę 

na brak wiedzy o historii i na niewystarczający poziom edukacji w szkołach. 

 

Rozmowa wywołała żywą reakcję wśród publiczności. Niektórzy wyrażali obawy związane 

z islamem i odmiennymi kulturami. Dyskusja dotyczyła też różnicy między uchodźcami 

a imigrantami z Ukrainy, różnic między prawami i statusem, jakie mają te dwie grupy, oraz 

pobudek, które kierują krajami przyjmującymi. Niektórzy uczestnicy odwoływali  

się również do swojego doświadczenia. 

 

12-14.12.2018, Rzeszów  

Wrocławskie Biuro PE na spotkaniu pracowników Centrów Dokumentacji 

Europejskiej w Rzeszowie 

Przedstawiciel Biura PE we Wrocławiu był obecny na corocznym spotkaniu pracowników CDE, 

które odbyło się w dniach 12-14 grudnia w Rzeszowie, aby przybliżyć im kampanię 

informacyjną "Tym razem głosuję". 

http://www.tymrazemglosuje.eu/
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Celem trzydniowego spotkania pracowników Centrów Dokumentacji Europejskiej  

było podsumowanie całorocznej pracy, wyznaczenie zadań na kolejny rok oraz dyskusja 

o bieżących sprawach europejskich z udziałem m.in. ekspertów sieci Team Europe Polska. 

Z powodu zbliżających się wyborów europejskich nadchodzący rok będzie wyjątkowy także  

dla pracowników CDE, bowiem to także do nich będą się zgłaszać obywatele szukający 

informacji o głosowaniu – jego formule i przebiegu, ale także znaczeniu dla przyszłości Europy. 

Z tego powodu do udziału w spotkaniu został zaproszony przedstawiciel Biura PE  

we Wrocławiu, który przedstawiając założenia kampanii informacyjnej "Tym razem głosuję", 

zaprezentował również działanie portalu „Co Europa robi dla mnie?”, strony, która w przystępny 

sposób pokazuje inwestycje i zmiany, jakie dzięki Unii Europejskiej przeprowadzono 

w konkretnych dziedzinach oraz regionach geograficznych. 

 

 

 

 

 

Centra Dokumentacji Europejskiej to ulokowane przy uniwersytetach i innych instytucjach 

naukowych ośrodki, których zadaniem jest gromadzenie oficjalnych publikacji UE oraz 

materiałów naukowych związanych z integracją europejską i ich udostępnianie szerokiemu 

gronu odbiorców. 

http://www.tymrazemglosuje.eu/
http://www.co-europa-robi-dla-mnie.eu/
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14.12.2018, Wrocław  

Debata „Z Widokiem na wybory europejskie. Eurowybory 2019. 

Scenariusze przyszłości Starego Kontynentu" 

Dyskusją na temat scenariuszy dla Europy po wyborach do Parlamentu Europejskiego 

zakończył się cykl debat „Z widokiem na wybory europejskie”, realizowany od października 

przez Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu i Przedstawicielstwo Regionalne Komisji 

Europejskiej we współpracy z Polską Fundacją im. Roberta Schumana. Pomysłodawcą cyklu 

był wolontariusz akcji informacyjnej „Tym razem głosuję” Jan PABISIAK. Cztery spotkania  

w Domu Europy zgromadziły łącznie ponad 150 uczestników. 

 

 

 

Gośćmi tej debaty byli dr Karolina BOROŃSKA-HRYNIEWIECKA, specjalistka Polskiego 

Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz wykładowczyni Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego, Karol PRZYWARA, dyrektor Wydziału Współpracy z Zagranicą 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, dr Filip SKAWIŃSKI, analityk 

polityczny Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Paweł BĄCAL, Marszałek 

Senior Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego oraz członek zarządu 

Stowarzyszenia Thirty Five.  

 

Pierwszą kwestią, którą omawiali eksperci, były scenariusze współpracy europejskiej  

po brexicie. Doktor BOROŃSKA-HRYNIEWIECKA podkreślała, że wyjście Wielkiej Brytanii 

http://www.tymrazemglosuje.eu/
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z Unii Europejskiej nie jest przesądzone, zaś Filip SKAWIŃSKI prezentował możliwą drogę 

opóźnienia tego procesu związaną z wolą znalezienia rozwiązania satysfakcjonującego obie 

strony. Kolejną kwestią poddaną dyskusji były obawy związane ze zwiększonym udziałem sił 

eurosceptycznych w debacie publicznej. Wszyscy eksperci byli zgodni, że nawet w przypadku 

osiągnięcia przez eurosceptyków 1/3 miejsc w Parlamencie,  

nie uzyskają oni możliwości blokowania przez prac tej instytucji, a z racji głębokich podziałów 

w tym środowisku bardzo mało prawdopodobnym jest utworzenie wspólnego frontu przez 

radykalne grupy i partie. 

 

Uczestnicy przewidywali także kto mógłby zostać jednym z tzw. wielkiej trójki przywódców 

unijnych (przewodniczący PE, przewodniczący KE, przewodniczący RE). W rozmowie  

na temat budżetu prelegenci byli zgodni co do tego, że Polska dostanie mniej środków  

w następnej perspektywie budżetowej, zarówno przez wzgląd na niektóre decyzje rządu,  

jak i na uwarunkowania gospodarcze - część polskich regionów nie potrzebuje już bowiem 

finansowania w celu wyrównywania poziomu rozwoju do średniej unijnej. 
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20.12.2018, Wrocław 

Debata "Z Widokiem na Nagrodę im. Sacharowa. Pokaz filmu 

dokumentalnego o procesie Ołeha Sencowa" 

Prezentacja filmu poświęconego Ołehowi Sencowowi, ukraińskiemu reżyserowi skazanemu na 

20 lat łagru za "terrorystyczny spisek" przeciwko rosyjskiej władzy na Krymie, była kolejnym  

z tegorocznych wydarzeń poświęconych Nagrodzie im. Sacharowa za wolność myśli. 

Wydarzenie odbyło się 20 grudnia we wrocławskim Domu Europy. 

 

Publiczność zgromadzona w Domu Europy miała okazję obejrzeć film dokumentalny „Proces: 

Federacja Rosyjska vs. Oleg Sencow” w reżyserii Askolda Kurowa. Jest to kronika pokazowego 

procesu politycznego i świadectwo solidarności z Sencowem wielu osób z branży filmowej. 

Oskarżony na podstawie sfabrykowanych dowodów o rzekome prowadzenie antyrosyjskiego 

ruchu terrorystycznego, torturowany podczas śledztwa i skazany na 20 lat więzienia, Sencow 

przeprowadził w tym roku strajk głodowy, zwracając uwagę świata na losy kilkudziesięciu mniej 

znanych ukraińskich obywateli nielegalnie więzionych w Rosji. Stał się symbolem walki  

o uwolnienie więźniów politycznych na całym świecie, a Parlament Europejski uhonorował  

go tegoroczną Nagrodą im. Sacharowa za wolność myśli. 
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POZOSTAŁE PROJEKTY BIURA PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO WE WROCŁAWIU 
 

Współpraca z Radiem Wrocław 

 

W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku Radio Wrocław 

przygotowało na zamówienie Biura PE we Wrocławiu 36 audycji 

poświęconych tematyce bieżących działań Parlamentu 

Europejskiego, a także wyemitowało na antenie 180 spotów zapowiadających ten program. 

Audycje zawierały podsumowania sesji plenarnych z najważniejszymi dla obywateli 

informacjami, dotyczącymi m. in. ochrony danych osobowych, opłat celnych wprowadzonych 

przez Stany Zjednoczone na stal i aluminium z Europy oraz wywiady z posłami do Parlamentu 

Europejskiego. Dyskutowany był także temat wyborów europejskich, które odbędą się w maju 

2019 roku. W audycjach nadawanych w niedzielę o godzinie 9:30 nie zabrakło również dyskusji 

z ekspertami z wrocławskich uczelni: dr Anną PACZEŚNIAK, politologiem  

z Uniwersytetu Wrocławskiego czy prof. Janem RYMARCZYKIEM z Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu. Do udziału w audycjach zapraszani są także posłowie  

do Parlamentu Europejskiego. 

 

Rzeczywisty zasięg Radia Wrocław wynosi 61,5 tys. słuchaczy, co stanowi 5,5% udziału 

w rynku. Długość każdej z audycji w omawianym okresie mieściła się w przedziale od 5 do 8 

minut. Całkowity czas emisji programu od stycznia do grudnia 2018 roku wyniósł 232 minuty, 

ze średnią długością audycji równą 6,44 minuty. 

  

Wszystkie audycje realizowane przez Radio Wrocław w ramach programu Europa.eu  

są dostępne na stronie internetowej https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/74900/Europa-

eu-wszystko-o-Parlamencie-Europejskim-2018. 

 

 

 

 

 

https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/74900/Europa-eu-wszystko-o-Parlamencie-Europejskim-2018
https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/74900/Europa-eu-wszystko-o-Parlamencie-Europejskim-2018
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Współpraca z TVP Wrocław 

 

Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu w pierwszej połowie 2018 roku współpracowało 

z telewizją TVP Wrocław przy realizacji programu #EuroFakty. Program, w którym dziennikarze 

omawiają wpływ, jaki na życie Dolnoślązaków mają decyzje podejmowane w Parlamencie 

Europejskim, nadawany był w co drugą środę o godzinie 18:15 na antenie wrocławskiego 

oddziału Telewizji Polskiej. 

 

W pierwszej połowie 2018 roku TVP Wrocław przygotowała 15 wydań #EuroFaktów o łącznym 

czasie emisji wynoszącym ponad 200 minut, z oglądalnością jednego odcinka wynoszącą  

ok. 30 tys. odbiorców. 
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Współpraca z innymi mediami lokalnymi i ogólnopolskimi 

 Cooperation with local and national media 

 

Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu promując PE i jego działalność, współpracuje 

z licznymi mediami lokalnymi i ogólnopolskimi, w roku 2018 m.in: 

 

EPLO in Wroclaw promotes European Parliament and its activity by cooperation with multiple 

local and national media, in 2018 among others: 

 

Kanały telewizyjne/ TV channels  Rozgłośnie radiowe/ Radio stations 

  

TVP3 Wrocław Polskie Radio Wrocław 

Telewizja Polsat Polskie Radio Opole 

TVN24 Wroclaw Radio Ram 

DTV24 Akademickie Radio LUZ 

Trans.INFO TV Radio Złote Przeboje 

TV Rodzina Radio Rodzina 

Telewizja Echo 24  

Telewizja Lubań  

  

Prasa/ Press Serwisy internetowe/ web portals 

  

Gazeta Wyborcza Wrocław Tuwroclaw.pl 

Gazeta Wrocławska PIK Wroclaw 

The Warsaw Voice Wrocław Wroclawianin.info 

Uniwersal.info Kultura Dostępna 

Trans.INFO Młodzi Wrocław 

Magazyn Literacki Biblioteka MMWrocław 

Nowa Gazeta Trzebnicka go.wroclaw.pl 

Nowa Gazeta Jaworska www.wroclaw.pl 

Magazyn „Na Szlaku” Skarby Kultury Bez Granic 

Magazyn „Przez Piaski Pustyni” NaszeSudety.pl 

 Gazeta.pl 
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BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA  

W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH 
 

Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu każdego dnia informuje o bieżących pracach 

i inicjatywach parlamentarnych oraz o własnej działalności za pomocą kanałów 

społecznościowych na Facebooku (facebook.com/PEWroclaw) oraz Twitterze 

(@PE_Wroclaw). Profile Biura PE obserwuje ponad 12 800 użytkowników. W okresie od 

stycznia do grudnia 2018 roku zanotowaliśmy wzrost liczby polubień na Facebooku o 1045, 

a użytkowników oraz osób obserwujących na Twitterze o 189.  

 

 

 

 

  

 

http://www.facebook.com/PEWroclaw
https://twitter.com/PE_Wroclaw
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Twój głos - nasze działanie. 

Zespół Biura PE we Wrocławiu zaprasza do współpracy! 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


