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Zapraszamy na bezpłatne pokazy online filmów 
„Bóg istnieje, a jej imię to Petrunia” i 
„Królestwo”! 

3 i 7 sierpnia odbędą się bezpłatne pokazy online filmów „Bóg istnieje, 

a jej imię to Petrunia” - laureata Nagrody Filmowej Parlamentu 

Europejskiego LUX 2019 i „Królestwo” - finalisty tejże Nagrody. Filmy 

http://www.europarl.europa.eu/


zaprezentowane będą w ramach 14. Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa 

Brzegi, który w tym roku ze względu na epidemię COVID-19 odbędzie 

się prawie w całości w wersji online. Dostęp do pokazu będzie można 

uzyskać za pomocą kodu umieszczonego na bilecie uzyskanym po 

rejestracji na stronie Festiwalu www.dwabrzegi.pl. Nagroda Filmowa 

LUX Parlamentu Europejskiego, ustanowiona w 2007 roku, ma na celu 

wyróżnienie filmów, które promują kultury państw europejskich,  

pokazują ich różnorodność, a jednocześnie wspólne wartości, ważne 

dla wszystkich Europejczyków. Filmy konkurujące o Nagrodę Filmową 

LUX traktują o ważnych dla obywateli Unii Europejskiej sprawach 

dotyczących ich codziennego życia, postaw, przekonań i dążeń oraz 

poszukiwania własnej tożsamości. REJESTRACJA NA WYDARZENIE 

 

    

 Wydarzenia 
 

   

 

Kampanie informacyjne w mediach regionalnych  
 

8 lipca rozpoczęła się ogólnopolska kampania informacyjna 

warszawskiego biura PE poświęcona wieloletniemu budżetowi UE 

oraz planowi odbudowy. W ramach kampanii w 16 dziennikach oraz 23 

serwisach regionalnych ukazały się artykuły poświęcone kolejnemu 

budżetowi UE wraz z wypowiedziami 23 polskich posłów do 

Parlamentu Europejskiego. Kolejna kampania w mediach regionalnych 

zapoczątkowana 20 lipca poświęcona była wsparciu UE dla polskich 

regionów w walce ze skutkami pandemii koronawirusa. Ponadto, w 

serwisach regionalnych zorganizowany został ogólnopolski 

internetowy test wiedzy na temat wsparcia UE w walce z 

koronawirusem, w którym udział wzięły 6643 osoby.  
 

    

   

 

Raport specjalny: Parlament Europejski w walce 
ze skutkami pandemii 

Warszawskie Biuro PE w Polsce we współpracy z portalem Interia.pl 

opublikowało raport specjalny dotyczący bieżących działań Parlamentu 

Europejskiego oraz UE w walce z pandemią koronawirusa. Raport  

poświęcony był głównie finansowej stronie walki z pandemią, w tym 

zmianom w wieloletnim budżecie UE oraz planom utworzenia funduszu 

odbudowy. W ramach materiałów autorskich poruszono m.in. kwestie 

walki z dezinformacją i bezrobociem, a także sytuację służby zdrowia 

oraz branży turystycznej. Tematy te ujęto w wywiadach z europosłami,  

artykułach, infografikach oraz wideonewsach. Link do materiałów.  
 

https://dwabrzegi.biletpro24.pl/BiletPro24/login/auth
https://fakty.interia.pl/raporty/raport-parlament-europejski-w-walce-ze-skutkami-pandemii/aktualnosci


    

   

 

Wywiad dla programu TVP 3 

Attaché prasowy warszawskiego Biura Parlamentu Europejskiego 

udzielił wywiadu TVP3 w ramach emitowanego w całym kraju programu 

„Gospodarka w kwarantannie” odnosząc się głównie do stanowiska 

Parlamentu Europejskiego dotyczącego wieloletnich ram finansowych i 

planu odbudowy UE. Życzymy dobrej oglądalności i liczymy na udaną 

współpracę w przyszłości. 
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Trwa nabór wniosków o współfinansowanie 
działań wspierających społeczeństwo 
obywatelskie! 

Parlament Europejski ogłasza nabór wniosków o współfinansowanie 

działań wspierających społeczeństwo obywatelskie! Już teraz zgłoś się 

do naszego programu grantów w dziedzinie komunikacji, by wspólnie 

umacniać świadomość podejmowania decyzji i jeszcze skuteczniej 

angażować społeczność w nowe formy uczestnictwa w europejskim 

życiu demokratycznym! Wnioski o współfinansowanie można składać w 

trzech obszarach: 

       - aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego,  

   - organizacja lokalnego European Youth Event dla zaangażowania 

młodzieży, 

      - angażowanie osób młodych w Konferencję o Przyszłości Europy.  

Wnioski można składać do 30 września 2020. Szczegóły i warunk i 

uczestnictwa dostępne są na stronie:  

https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/pl/grants/media-

and-events  
 

    

   

 

https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/pl/grants/media-and-events
https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/pl/grants/media-and-events


 

Konkurs „Dookoła Europy” dla uczniów szkół 
średnich 

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie „Dookoła Europy” 

dla uczniów i uczennic szkół średnich. Uczestnicy konkursu mają za 

zadanie przygotować propozycję podróży koleją, która w 3 dni obejmie 

jak najwięcej krajów Unii Europejskiej. Propozycję trasy należy przesłać 

na adres mailowy: kontakt@poledialogu.org.pl na specjalnym 

formularzu konkursowym. Formularz, regulamin oraz szczegóły 

konkursu dostępne są na stronie: https://euroscola.pl/rusza-konkurs-

dookola-europy/. Na zgłoszenia czekamy do 23 sierpnia 2020! 
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Wszelkie informacje zaw arte w  niniejszym biuletynie zostały w ybrane przez sekretariat Parlamentu Europejskiego i są 

przeznaczone w yłącznie do celów  informacyjnych. Opinie w yrażone w  biuletynie są jedynie opiniami autora (autorów ) i 
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