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Drodzy Państwo!

Mam przyjemność przedstawić Państwu publikację przybliżającą działalność sieci 
informacyjnej Team Europe w Polsce. 

Team Europe jest jedną z trzech, obok Punktów Informacji Europejskiej oraz Centrów 
Dokumentacji Europejskiej, sieci informacyjnych działających pod szyldem Europe 
Direct i koordynowanych przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Team Europe to grupa ekspertów, będąca do dyspozycji tych z Państwa, którzy 
poszukują specjalistów z zakresu polityk Unii Europejskiej. Eksperci wezmą chętnie 
udział w zorganizowanych przez Państwa debatach i konferencjach, udzielą wywiadu 
lub też wystąpią w programie telewizyjnym czy radiowym.

W ostatnich latach zwiększyła się liczba ekspertów wchodzących w skład sieci Team 
Europe w Polsce – reprezentują oni więcej specjalności i łatwiej będzie ich pozyskać 
do współpracy w poszczególnych regionach Polski. 

Mam nadzieję, że niniejsza broszura ułatwi Państwu dotarcie do właściwego eksperta, 
a przez to przyczyni się do popularyzacji wiedzy o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Zapraszam do współpracy z Team Europe w Polsce!

Serdecznie Państwa pozdrawiam,

dr Marek Prawda
Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Styczeń, 2020
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dr hab. 
Adam A. Ambroziak
prof. SGH

Katedra Integracji i Prawa Europejskiego, 
Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła 
Główna Handlowa w Warszawie

Czym zajmuję się w Team Europe?
Politykami gospodarczymi UE, a w tym 
rynku wewnętrznego UE, w szczególno-
ści w zakresie swobodnego przepływu 
towarów i swobodnego świadczenia 
usług, polityką konkurencji UE w zakresie 
pomocy publicznej, polityką przemysłową 
UE oraz polityką regionalną UE.

Czym jest dla mnie Europa?
Przestrzenią wolności, olbrzymich wyzwań 
i możliwości.

W wolnym czasie?
Dendrologia stosowana oraz stolarstwo 
amatorskie.

Warszawa i okolice

adam.ambroziak@sgh.waw.pl

prof. zw. dr hab. 
Jan Barcz

Kierownik Katedry Prawa Międzynarodo-
wego i Prawa UE w Kolegium Prawa Aka-
demii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Były dyplomata, m.in. członek polskiej 
delegacji na Konferencję „2+4” oraz 
delegacji negocjującej traktaty polsko-
-niemieckie z lat 1990-1992, Ambasador 
RP w Wiedniu (1995-1999)

Czym zajmuję się w Team Europe?
Prawem Unii Europejskiej, przede wszyst-
kim reformami instytucjonalnymi, zróżni-
cowaniem wewnętrznym – zachowaniem 
spójności przez UE, niektórymi aspektami 
działania unijnego rynku wewnętrznego.

Czym jest dla mnie Europa?
„Europa” – oznacza dla mnie dążenie do 
otwartości, demokracji i zrozumienia innych 
ludzi.

W wolnym czasie?
Wędruję po górach i jeżdżę na nartach. 

Warszawa i okolice 

jbarcz@kozminski.edu.pl

debat, warsztatów, lekcji tematycznych, 
jako mówcy lub moderatorzy. Można też 
usłyszeć lub przeczytać ich opinie w me-
diach, gdzie komentują bieżące wydarze-
nia polityczne. Eksperci Team Europe są 
zawsze gotowi, by zabrać głos i tłumaczyć 
procesy zachodzące w Unii Europejskiej 
– ich zadanie to po prostu wychodzenie 
naprzeciw tym, którzy chcą wiedzieć 
więcej o Unii.  Jeśli organizujesz wyda-
rzenie na temat związany z UE i szukasz 
kompetentnego specjalisty, eksperci Team 
Europe mogą Ci przyjść z pomocą.

Jak nas znaleźć?

Niniejsza broszura przybliża sylwetki 
członków Team Europe w Polsce i pozwa-
la na odnalezienie najwłaściwszej osoby, 
zajmującej się daną tematyką unijną. Każ-
dy profil w broszurze składa się z krótkich 
informacji biograficznych, zaznajamia ze 
specjalizacjami ekspertów oraz zawiera 
ich bezpośrednie dane kontaktowe. Aby 
zaprosić eksperta do wzięcia udziału 
w organizowanym wydarzeniu wystarczy 
skontaktować się z nią/nim mailowo.

Dodatkowe informacje na temat sieci 
Team Europe można także uzyskać 
w Przedstawicielstwie Komisji Europej-
skiej w Polsce.

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej 
w Polsce

Koordynatorka sieci Team Europe 
w Polsce: Eliza Szklarczyk-Amati
ul. Jasna 14/16a 
00-041 Warszawa 
tel. (+48) 22 556 89 53

Kim jesteśmy?

Team Europe jest zespołem eksper-
tów informujących o funkcjonowaniu 
i politykach Unii Europejskiej. Zakres 
specjalności ekspertów jest bardzo 
szeroki – zajmują się m.in. systemem 
instytucjonalnym i prawem UE, kwestiami 
gospodarczymi i monetarnymi, polityką 
zagraniczną oraz bieżącymi zagadnie-
niami politycznymi związanymi z UE, 
jak również możliwościami zatrudnienia 
w instytucjach europejskich.

Grupa ekspertów Team Europe powstała 
w odpowiedzi na potrzeby obywateli, 
którzy poszukiwali kompetentnych 
specjalistów, gotowych do wystąpień 
podczas konferencji, w audycjach 
radiowych i telewizyjnych, czy przy okazji 
debat i wydarzeń naukowych. Chcąc 
wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom oraz 
dostrzegając coraz większą potrzebę 
przybliżania obywatelom polityk Unii Eu-
ropejskiej, Komisja Europejska powołała 
sieć informacyjną Team Europe.

Jak funkcjonujemy?

Sieć Team Europe jest częścią szerszej sie-
ci informacyjnej Europe Direct działającą 
w 11 krajach członkowskich UE. Polski 
zespół Team Europe to 76 ekspertów – 
nauczycieli akademickich, pracowników 
think-tanków oraz organizacji pozarzą-
dowych, przedstawicieli zarówno sektora 
publicznego, jak i prywatnego. Choć są 
z różnych części Polski i każdy specjalizu-
je się w odmiennej dziedzinie, łączy ich 
wspólna pasja do Unii Europejskiej oraz 
zamiłowanie do nauczania i przekazywa-
nia wiedzy. 
Członkowie Team Europe mogą służyć 
swoją ekspertyzą podczas konferencji, comm-rep-waw-teameurope@ec.europa.eu

Team Europe – Twoi eksperci do spraw europejskich
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dr Krzysztof Biegun

Adiunkt w Katedrze Finansów na Wydziale 
Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wrocławiu

Czym zajmuję się w Team Europe?
Finansami. Jestem ciekawy, czy opłaca się 
wprowadzić euro? Dlaczego kredyty w Polsce 
są tak drogie? Czy któremuś z państw UE 
grozi bankructwo? Dlatego badam korzy-
ści z wprowadzenia wspólnej waluty oraz 
efektywność funkcjonowania unii bankowej 
i unii rynków kapitałowych. Interesuje mnie 
sprawność działania Europejskiego Banku 
Centralnego. Sprawdzam, czy instytucje UE są 
zdolne do przewidywania przyszłych kryzysów 
gospodarczych i do walki ze skutkami takich 
kryzysów.

Czym jest dla mnie Europa?
Europa to wolność. Kocham ją i rozumiem.

W wolnym czasie?
Gram w piłkę, chodzę po górach. Dużo czytam. 
Uwielbiam gry strategiczne.

Dolny Śląsk

krzysztof.biegun@ue.wroc.pl

dr Aleksandra Borowicz

Adiunkt w Katedrze Badań Integracji 
Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego. 
Jestem członkiem zarządu w Polskim 
Stowarzyszeniu Badań Wspólnoty 
Europejskiej (PECSA).

Czym zajmuję się w Team Europe?
W szczególności interesuje się tematyką 
gospodarczą, polityką spójności oraz 
funkcjonowaniem unii gospodarczo-wa-
lutowej. Moimi obszarami zainteresowań 
poza ogólnie rozumianą integracją 
europejską jest polityka spójności, 
wspólna polityka handlowa, funkcjono-
wanie strefy euro, bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne oraz handel 
międzynarodowy.

Czym jest dla mnie Europa? 
Europa jest dla mnie niedokończonym 
i nieustannie ewoluującym projektem, 
inspirującym do współpracy z innymi.

W wolnym czasie?
Zabawa, rozrywka i nauka z dwójką 
małych Europejczyków. 

Gdańsk, Trójmiasto, woj. pomorskie oraz 
Warszawa

aleksandra.borowicz@ug.edu.pl

dr Małgorzata 
Bonikowska

Prezes Centrum Stosunków Międzyna-
rodowych (www.csm.org.pl), współ-
twórca ośrodka THINKTANK (www.
think-tank.pl), nauczyciel akademicki, 
komentator spraw międzynarodowych 

Czym zajmuję się w Team Europe?
Polityką zagraniczną i bezpieczeństwa 
UE, Europejską Strategią Globalną, 
polityką rozszerzenia i sąsiedztwa, 
relacjami UE-Azja, historią integracji 
europejskiej. 

Czym jest dla mnie Europa? 
Moim miejscem na ziemi, przestrzenią 
wolności i wielkich idei.

W wolnym czasie?
Podróżuję, czytam, poznaję świat.

Warszawa, ale często także inne miasta 
Europy i Azji 

bonikowska@csm.org.pl

dr hab. Ewelina 
Cała-Wacinkiewicz
prof. US

Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, peł-
niąca obowiązki Dyrektora Instytutu Nauk 
Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego, 
podejmująca w pracy naukowej i dydak-
tycznej na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Szczecińskiego problematykę 
związaną z prawem międzynarodowym 
i prawem Unii Europejskiej

Czym zajmuję się w Team Europe?
Zagadnieniami związanymi z prawem 
europejskim, szczególnie z kwestiami 
instytucjonalnymi; prawnomiędzynaro-
dową podmiotowością Unii Europejskiej; 
ochroną praw podstawowych i w szerszym 
wymiarze europejskim systemem ochrony 
praw człowieka; jednolitym rynkiem we-
wnętrznym; bezpieczeństwem oraz polityką 
zagraniczną UE.

Czym jest dla mnie Europa? 
Europa to obszar bez jakichkolwiek granic.

W wolnym czasie?
Podróżuję, a zimą chętnie jeżdżę na nartach.

Szczecin i okolice 

ewacinkiewicz@gmail.com
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dr Błażej Choroś

Adiunkt w Katedrze Studiów Euro-
pejskich w Instytucie Nauk o Polityce 
i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. 
Członek Polskiego Towarzystwa Studiów 
Europejskich

Czym zajmuję się w Team Europe?
Instytucjami Unii Europejskiej; przyszło-
ścią (i przeszłością) UE, procesem 
integracji i dezintegracji (w tym Brexitem 
i Polexitem); polityczną pozycją posłów 
do Parlamentu Europejskiego; komunika-
cją polityczną; prawami człowieka.

Czym jest dla mnie Europa? 
Projektem, w który warto inwestować, miej-
scem, o które warto dbać i doceniać je.

W wolnym czasie?
Podróżuję bliżej i dalej, lubię aktywności 
na świeżym powietrzu, oglądam za dużo 
seriali. 

Opole, Dolny i Górny Śląsk,  
wielkopolskie, łódzkie

bchoros@uni.opole.pl

dr Leszek Cybulski 

Pracownik Urzędu Statystycznego we 
Wrocławiu; przez większość zawodowego
życia pracownik naukowy Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu

Czym zajmuję się w Team Europe?
Europejską strategią zatrudnienia; 
jednolitym rynkiem; polityką regionalną 
i spójności; budżetem i funduszami struk-
turalnymi; Unią gospodarczą i walutową; 
porozumieniami handlowymi; strategiami 
dekadowymi i semestrem europejskim; 
zagadnieniami związanymi z edukacją; 
Europejską Polityką Sąsiedztwa i Europej-
skim Funduszem Rozwoju.

Czym jest dla mnie Europa? 
Polem ścierania się z jednej strony naro-
dowych egoizmów i biurokracji, z drugiej 
strony stanu świadomości o korzyściach 
wynikających ze wspólnoty i marzenia 
o wspólnych europejskich wartościach.

W wolnym czasie?
3 × F: filatelistyka, film, fantastyka to moje 
pasje z młodości. Dziś chętnie słucham 
muzyki: klasycznej, rockowej i elektronicz-
nej, podróżuję i uprawiam ogródek. 

Wrocław i okolice 

elce77@wp.pl

Tomasz Cichocki

Ekspert w zakresie innowacyjności 
i współpracy nauki z biznesem. Facylitator 
procesów strategicznych

Czym zajmuję się w Team Europe?
Kwestiami związanymi z polityką na-
ukową i innowacyjną, rozwojem nowych 
technologii oraz edukacją dorosłych. Od 
kilku lat, na zlecenie Komisji Europejskiej 
prowadzę warsztaty przygotowujące 
strategie komercjalizacji wyników badań 
projektów realizowanych w ramach 
Programów Ramowych.

Czym jest dla mnie Europa?
Europa to mój dom – miejsce życia, nauki, 
pracy i inspiracji. 

W wolnym czasie?
Moją pasją są działania edukacyjne i roz-
wojowe. Jestem fanem wykorzystywania 
nowych technologii wspierających pracę 
zespołową. Uprawiam sporty wodne – 
kajakarstwo, surfing i paddleboarding.

Warszawa i okolice

tcichocki@experci.net

prof. zw. dr hab.
Zbigniew Czachór

Kierownik Zakładu Badań nad Integracją 
Europejską WNPiD UAM; Prezes zarządu 
Polskiego Towarzystwa Studiów Europej-
skich; Członek założyciel Ośrodka Badań 
i Edukacji Europejskiej

Czym zajmuję się w Team Europe?
W Team Europe prowadzę działalność 
edukacyjną, naukową oraz kulturalną 
o tematyce europejskiej. Współpracuję 
z innymi członkami Team Europe, organi-
zacjami i instytucjami specjalizującymi się 
w problematyce integracji europejskiej. 

Czym jest dla mnie Europa?
Europa to taki wspaniały kontynent, na któ-
rym doszło do powstania Unii Europejskiej 
– najbardziej udanego w historii projektu 
integracji państw, narodów i obywateli.

W wolnym czasie?
Moje zainteresowania pozanaukowe wią-
żą się z miłością do teatru i dramaturgii. 
Jestem członkiem założycielem Polskiego 
Towarzystwa Teatromanów.

Województwo wielkopolskie
oraz Warszawa i okolice 

zbigniew.czachor@amu.edu.pl
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dr Marta 
Czarnecka-Gallas

Stowarzyszenie Pomorskie w Unii 
Europejskiej

Czym zajmuję się w Team Europe?
Polityką makroregionalną, strategiami 
makroregionalnymi UE, a w szczególności 
Strategią dla Regionu Morza Bałtyckiego, 
rozwojem gospodarczym, współpracą 
handlową i inwestycyjną UE z Azją 
i Ameryką Płd., współpracą młodzieżową 
i aktywizacją młodzieży.

Czym jest dla mnie Europa?
Europa to dla mnie najlepsze miejsce do 
życia, a poprzez wartości, na których opiera 
się jej dziedzictwo kulturowo-historyczne, 
wiara i poczucie sprawczości oraz ciągła in-
spiracja do rozwoju jako aktywny obywatel.

W wolnym czasie?
Uwielbiam podróże poza utartymi szla-
kami, najlepiej z plecakiem i przez góry; 
a kiedy nie mogę wyjechać dalej – nadal 
odkrywam różne zakamarki Trójmiasta.

Gdańsk i okolice

m.czarnecka-gallas@pomorskieregion.eu

dr hab. 
Arkadiusz Domagała

Adiunkt w Instytucie Politologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego

Czym zajmuję się w Team Europe?
Historią i teorią integracji euro-
pejskiej, Unią Gospodarczo-Walu-
tową i euro. W ramach tych dwóch 
obszarów merytorycznych w TE chcę 
rozmawiać głównie o obawach wyni-
kających z integracji i szansach, jakie 
ta integracja daje poszczególnym 
państwom.

Czym jest dla mnie Europa? 
Europa jest dla mnie domem, które-
go mieszkańcy, choć odmienni, pozosta-
ją połączeni gotowością do wspólnego 
działania na jego rzecz.

W wolnym czasie?
Odkrywam różnorodność i bogactwo 
Dolnego Śląska w wymiarze kulturo-
wym i krajoznawczym.

Wrocław i okolice

arkadiusz.domagala@uwr.edu.pl

dr Spasimir Domaradzki

Wykładowca Uczelni Łazarskiego

Czym zajmuję się w Team Europe?
Stosunkami zewnętrznymi UE; stosunka-
mi transatlantyckimi; prawami człowie-
ka; rozszerzeniem UE; oddziaływaniem 
UE na państwa członkowskie w wymiarze 
politycznym; procesem europeizacji; 
Europejską Polityką Sąsiedztwa; przy-
szłością integracji europejskiej.

Czym jest dla mnie Europa? 
Dla mnie zjednoczona Europa to najwięk-
szy sukces współpracy nad rywalizacją.

W wolnym czasie?
Lubię uprawiać sport, spędzać wolny czas 
wśród przyrody.

Warszawa i okolice 

spasimir.domaradzki@lazarski.pl

Tomasz Dostatni

Dominikanin; Prezes Fundacji Ponad 
Granicami im św. Jacka Odrowąża; 
Publicysta

Czym zajmuję się w Team Europe?
Dialog między religiami, wyznaniami 
i dialog społeczny. Kościoły, religie 
w Europie. Dialog z naszymi sąsiada-
mi: Niemcami, Czechami, Słowakami, 
Ukraińcami, Białorusinami, Litwinami, 
Rosjanami. Dialog poprzez kulturę, 
sztukę, religie.

Czym jest dla mnie Europa? 
Domem.

W wolnym czasie?
Czytam, piszę, wędruję, także duchowo.

Polska, Lublin, Europa

dostatni@ceti.pl
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Andrzej Dycha

Doradca biznesowy, były ambasador 
Polski w krajach Afryki Zachodniej, 
były wiceminister gospodarki oraz 
rolnictwa

Czym zajmuję się w Team Europe?
Polityka handlowa UE, strategia dla 
Afryki, polityka rolna w UE.

Czym jest dla mnie Europa?
Jest moją Ojczyzną, miejscem z którego 
czerpię siłę.

W wolnym czasie?
Podróże, sprawy publiczne.

Szczecin, Gorzów Wlkp. oraz Warszawa

andrzejdycha@hotmail.com

dr Andrzej Dumała 

Adiunkt dydaktyczny na Uniwersytecie Marii 
Skłodowskiej-Curie w Lublinie w Katedrze 
Stosunków Międzynarodowych

Czym zajmuję się w Team Europe?
Funkcjonowaniem systemu politycznego UE; 
procesami decyzyjnymi w UE; stosunkami 
zewnętrznymi UE; polityką bezpieczeństwa 
wewnętrznego UE; teorią i działaniem 
agencji UE.

Czym jest dla mnie Europa? 
Europa jako kontynent jest dla mnie ciekawym 
i ciągle zaskakującym fenomenem geograficz-
no-przyrodniczym, a jako system państw jest 
niekończącym się eksperymentem, o trudnych 
do przewidzenia rezultatach.

W wolnym czasie?
Podróżuję i uprawiam działkę.

Lublin i okolice

dumala@poczta.umcs.lublin.pl
adumala@wp.pl

dr 
Agnieszka Florczak

Wykładowca Uniwersytetu 
Wrocławskiego

Czym zajmuję się w Team Europe?
Ochroną praw człowieka i polityką 
azylową.

Czym jest dla mnie Europa? 
Zjednoczona Europa to dom zbudo-
wany na fundamentach wolności, 
różnorodności, demokracji i pokoju. 

W wolnym czasie?
Czytam.

Wrocław i okolice

agnieszka.florczak@uwr.edu.pl

dr hab. 
Dominik Jan Gajewski
prof. SGH

Kierownik Zakładu Prawa Podatkowego 
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie;
kierownik Centrum Analiz i Studiów Podat-
kowych SGH

Czym zajmuję się w Team Europe?
Krajowe, unijne i międzynarodowe prawo 
podatkowe; polityka podatkowa w zakresie 
przeciwdziałania unikaniu i uchylaniu się 
od opodatkowania; problematyka wysoko 
zaawansowanej inżynierii podatkowej.

Czym jest dla mnie Europa?
Europa to dla mnie dom – wspólnota 
interesów gospodarczych, kulturowych 
i społecznych.

W wolnym czasie?
Podróże, żeglarstwo, muzyka.

Warszawa i okolice

dgajews@sgh.waw.pl
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dr hab. Marek Grela

Profesor Akademii Finansów i Biznesu 
Vistula; ambasador ad personam; były 
wiceminister spraw zagranicznych; Stały 
Przedstawiciel RP przy UE (2002-2006); 
dyrektor ds. transatlantyckich, ONZ i walki 
z terroryzmem SG Rady Unii Europejskiej 
(2006-2009); dyrektor / główny doradca 
w europejskiej służbie dyplomatycznej 
EEAS (2010-2012)

Czym zajmuję się w Team Europe?
Aktualne problemy integracji oraz sprawy 
polityki zagranicznej i polityki obronnej 
UE oraz unijnej polityki handlowej.

Czym jest dla mnie Europa?
Miejscem bardzo bliskim, które dobrze 
znam. Mieszkałem i pracowałem w sześciu 
krajach kontynentu.

W wolnym czasie?
Podróże, kino, książki.

Warszawa

grela.waw@gmail.com

Sebastian Gojdź

Dyrektor Biura Regionalnego Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego w Brukseli

Czym zajmuję się w Team Europe?
Walka z dezinformacją, Konferencja nt. 
Przyszłości Europy, zatrudnienie w insty-
tucjach europejskich, Europejski Komitet 
Regionów, lobbing europejski.

Czym jest dla mnie Europa? 
Europa jest moją rodziną, w której czasami 
się spieramy, miewamy ciche dni. Wiem 
jednak, że możemy na siebie liczyć i czuć się 
razem bezpiecznie.

W wolnym czasie?
Cieszę się czasem spędzanym z rodziną, 
organizuję Finały WOŚP w Brukseli, gram 
na gitarze, śpiewam w zespole, fotografu-
ję, czasami piszę na blogu natemat.pl oraz 
innpoland.pl, piekę ciasta.

Bruksela

sgojdz@gmail.com

dr Grzegorz Gil

Adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa 
Międzynarodowego UMCS w Lublinie

Czym zajmuję się w Team Europe?
Unia Europejska jako wspólnota bez-
pieczeństwa; stosunki zewnętrzne UE; 
procesy budowania i transformacji 
nowożytnych państw europejskich; 
Brexit; debaty oksfordzkie w tematyce 
europejskiej.

Czym jest dla mnie Europa?
Europa to niedokończona przygoda, 
którą staramy się zrozumieć lub domknąć. 
Tymczasem ona pulsuje niczym kosmos, 
rozszerza się i kurczy zarazem.

W wolnym czasie?
Uprawiam rodzinną turystykę aktywną, 
spoglądając w mapy alternatywne, 
okazjonalnie majsterkuję.

Lubelszczyzna

greg.gil@umcs.pl

dr Jarosław Greser

Wykładowca na Uniwersytecie im. 
Adama Mickiewicza

Czym zajmuję się w Team Europe?
Zagadnieniami związanymi z two-
rzeniem i wdrażaniem innowacji, 
w szczególności w branży nowych 
technologii; współpracą nauki 
z biznesem przy komercjalizacji 
wiedzy oraz regulacjami dotyczący-
mi nowych technologii, szczególnie 
ochroną danych osobowych. 

Czym jest dla mnie Europa? 
To wspólna przestrzeń przyjazna dla 
wszystkich.

W wolnym czasie?
Podróżuję głównie do Azji, czytam 
książki i chodzę po górach.

Poznań i okolice, Warszawa 

j.greser@greser.pl
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prof. zw. dr hab. 
Robert Grzeszczak

Wydział Prawa i Administracji, 
Uniwersytet Warszawski, członek 
Komitetu Nauk Prawnych PAN

Czym zajmuję się w Team Europe?
Prawem Unii Europejskiej – zwłasz-
cza stosunkiem prawa unijnego 
i krajowego, zakresem obowiązków 
sądów krajowych stosujących prawo 
unijne, prawem rynku wewnętrzne-
go i prawem konkurencji, prawem 
konstytucyjnym.

Czym jest dla mnie Europa? 
Przestrzenią wolności, tolerancji, 
wspaniałej kultury, nadzieją na udaną 
i bezpieczną  przyszłość.

W wolnym czasie?
Kocham dalekie podróże, zwierzęta 
i swój dom w lesie, uprawiam sport 
i wychodzę do teatru, gotowanie 
i rozmowy o jedzeniu sprawiają mi 
radość.

Warszawa i Wrocław

r.grzeszczak@wpia.uw.edu.pl

dr inż. arch. 
Ewa Heczko-Hyłowa

Sekretarz Naukowy (2007-13) Instytutu 
Rozwoju Miast w Krakowie; Inicjatorka/koor-
dynatorka projektów badawczych krajowych, 
międzynarodowych i UE na Politechnice Kra-
kowskiej (1989-2004); Wykładowca Uniwersy-
tetu USTO (1985-88), Oran/Algeria

Czym zajmuję się w Team Europe?
Polityką miejską na szczeblu lokalnym i UE; 
europejskimi standardami, lokalną demokra-
cją partycypacyjną, zrównoważonym rozwo-
jem oraz budowaniem spójności społecznej, 
gospodarczej, ekologicznej i przestrzennej 
w strategicznym, zintegrowanym planowaniu 
i zarządzaniu długoterminowym rozwojem 
miasta; ekologią miasta.

Czym jest dla mnie Europa?
Marzeniem o europeizacji planowania polskich 
miast i stosowaniu zasady UE: „rozwój oparty 
na wiedzy”.

W wolnym czasie?
Słucham muzyki poważnej.

Kraków i okolice

ehh@irm.krakow.pl
ewa.heczko.hylowa@gmail.com

dr Michał Jamiołkowski

Starszy asystent w Instytucie Germanistyki 
Uniwersytetu Warszawskiego

Czym zajmuję się w Team Europe?
Zbliżeniem kulturowym, różnicami kul-
turowymi oraz zacieraniem negatywnych 
stereotypów i uprzedzeń. Ponadto, jako 
wieloletni kierownik rozmaitych projektów 
proeuropejskich, uwrażliwianiem młodzieży, 
studentek i studentów na szeroko rozumianą 
problematykę idei wspólnotowości w szer-
szym kontekście uwarunkowań oraz przemian 
społeczno-historycznych.

Czym jest dla mnie Europa?
Wspólnym domem wzajemnie przenikających się 
wartości, otwartym dla wszystkich.

W wolnym czasie?
Podróżuję i staram się chociaż bywać w te-
atrze, pozostającym od lat moją wielką pasją.

Warszawa i okolice

m.jamiolkowski@uw.edu.pl

dr Anna Jaroń

Doktor prawa

Czym zajmuję się w Team Europe?
Prawem Unii Europejskiej, w szcze-
gólności ochroną praw podstawo-
wych UE i w szerszym kontekście 
europejskim systemem ochrony 
praw człowieka, a także europej-
skim prawem administracyjnym. 

Czym jest dla mnie Europa? 
Europa jest moim miejscem na 
ziemi.

W wolnym czasie?
Robię zakupy na lokalnym bazarze, 
gotuję dla rodziny i znajomych. 

Warszawa i okolice, ewentualnie 
Przemyśl 

jaron.anna@gmail.com
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dr Beata Jurkowicz

Niemcoznawczyni, europeistka, eduka-
torka, zawodowo związana z Fundacją 
Rozwoju Systemu Edukacji

Czym zajmuję się w Team Europe?
Edukacją europejską, polityką kulturalną 
UE, europejskim przemysłem kreatywnym, 
programem Erasmus+, Europejskim Kor-
pusem Solidarności, Europejską Platformą 
na rzecz Uczenia się Dorosłych w Europie 
(EPALE), Brexitem, promocją równo-
uprawnienia kobiet i mężczyzn w UE oraz 
europejskich wartości.

Czym jest dla mnie Europa? 
Europa to wspólne dziedzictwo kulturalne, 
o które wszyscy Europejczycy muszą dbać. 
Dla mnie Europa to także poszanowanie 
różnorodności, otwarte granice i skutecz-
niejsza ochrona praw kobiet.

W wolnym czasie?
Prowadzę warsztaty równościowe, chodzę 
do teatru, czytam poezję i archiwalną 
prasę.

Warszawa i okolice, Białystok i północno-
-wschodnia część Polski

beata.jurkowicz@gmail.com

dr Katarzyna Kasia

Prodziekanka Wydziału Zarządzania Kulturą 
Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warsza-
wie, wykładowczyni historii filozofii, filozofii 
kultury i estetyki. Prowadzi zajęcia również 
w Akademii Teatralnej im. Leona Schillera. 
Publicystka związana z tygodnikiem „Kultura 
liberalna” oraz z programem „Szkło kontakto-
we” w telewizji TVN24.

Czym zajmuję się w Team Europe?
Specjalizuję się w zagadnieniach związanych 
z pograniczem polityki i kultury, edukacji 
wyższej oraz propagowania europejskich 
wartości i dziedzictwa.

Czym jest dla mnie Europa? 
Europa jest moim domem, najważniejszą ze 
wspólnot umożliwiającą wyjście poza wąskie 
spektrum narodowych egoizmów. Jest możliwo-
ścią rozwoju, lepszą przyszłością dla mojej córki, 
przestrzenią porozumienia.

W wolnym czasie?
Nie dzielę czasu na „wolny” i „zajęty”, bo bar-
dzo lubię to, co robię. Odpoczywam, czytając 
(ale nie mam pewności, że wtedy właśnie nie 
pracuję), w pracy zaś rozmawiam z ludźmi 
(ale nie wiem, czy to przypadkiem nie jest 
odpoczynek).

Warszawa i okolice

katarzyna.kasia@asp.waw.pl

sędzia dr Tomasz 
Kałużny

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział 
Prawa

Czym zajmuję się w Team Europe?
• wykładnia i interpretacja regulacji 
unijnych w orzecznictwie Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej
• praworządność, europejskie warto-
ści, stosowanie regulacji prawnych
• rynek pracy, zatrudnienie i mobil-
ność pracowników
• koordynacja systemów zabezpie-
czeń społecznych

Czym jest dla mnie Europa?
Promesa pokoju, ładu, harmonii, 
różnorodności, akceptacji, zaufania, 
sprawiedliwości…

W wolnym czasie?
Relacje z ludźmi, sport, języki.

Podlasie, Warszawa

wdtk.dom@gmail.com

Piotr Maciej Kaczyński

Szkoleniowiec i publicysta. Senior Fellow 
w Centrum Stosunków Międzynarodo-
wych (CSM) oraz wykładowca zewnętrzny 
Europejskiego Instytutu Administracji 
Publicznej (EIPA) w Maastricht. Autor 
bloga: www.political-europe.com 

Czym zajmuję się w Team Europe?
Przede wszystkim, rozmawiam z obywa-
telami europejskimi – o przyszłości Unii, 
o jej instytucjach, wartościach, politykach 
i procedurach. Wśród poruszanych tema-
tów są m.in. demokracja europejska, oby-
watelstwo UE, Karta Praw Podstawowych, 
brexit, pozycja Polski w UE oraz rewolucja 
energetyczno-klimatyczna (Europejski 
Zielony Ład).

Czym jest dla mnie Europa?
Zjednoczona Europa to nasz niedokończony 
dom – to projekt polityczny, który wyma-
ga stałej reinterpretacji i pracy nad jego 
przyszłością.

W wolnym czasie?
W wolnym czasie czytam, biegam, cho-
dzę po górach i podróżuję.

Warszawa, ale często poza miastem: wioski i mia-
sta w całym kraju, a także regularnie Bruksela

piotr.kaczynski@gmail.com
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prof. zw. dr hab. 
Stanisław Kasiewicz

Nauczyciel akademicki w Zakładzie 
Zarządzania Ryzykiem w Kolegium 
Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie; 
Długoletni członek zespołu prof. 
L. Balcerowicza przygotowujące-
go fundamenty polskiej reformy 
gospodarczej

Czym zajmuję się w Team Europe?
Walką z kryzysem w Unii Europejskiej; 
gospodarką UE poprzez doskonalenie 
metod stanowienia regulacji.

Czym jest dla mnie Europa? 
Jest oknem umożliwiającym poznanie 
świata i niepowtarzalną szansą rozwoju 
Polski.

W wolnym czasie?
Lubię czytać autobiografie, nie tylko 
znanych osobistości oraz wracać do 
miejsc mego dzieciństwa i młodości.

Warszawa i okolice 

stanislaw.kasiewicz@sgh.waw.pl

prof. zw. dr hab. Lena 
Kolarska-Bobińska

Profesor socjologii. Była dyrektor 
CBOS i Instytutu Spraw Pu-
blicznych. Europoseł w latach 
2009-2013, Minister Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego w latach 
2013-2015

Czym zajmuję się w Team Europe?
Interesują mnie reformy Unii 
Europejskiej, jej przyszłość 
i trwałość, polityka zagraniczna 
UE oraz postawy społeczne 
wobec przemian zachodzących 
w Polsce i Europie.

Czym jest dla mnie Europa? 
Europa to wolność i równe szanse 
dla obywateli.

W wolnym czasie?
W wolnym czasie czytam, piszę, 
pracuję w ogrodzie i chodzę 
do kina.

Warszawa 

lena.bobinska@gmail.com

dr Cezary 
Kościelniak

Filozof, adiunkt na Wydziale 
Antropologii i Kulturoznawstwa 
Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu

Czym zajmuję się w Team Europe?
Obszary aktywności to polityka 
szkolnictwa wyższego w UE, rola 
religii w procesach integracji 
europejskiej, polityka zrównowa-
żonego rozwoju.

Czym jest dla mnie Europa?
Przestrzenią dla uwspólniania po-
lityki państw, miejscem wspólnych 
wartości.

W wolnym czasie?
Muzyka dawna, lektura książek.

Poznań

cezkos@amu.edu.pl

Ludwik Kotecki

Ekspert i konsultant w zakresie polityki 
gospodarczej: budżetowej, podatkowej, 
monetarnej. Makroekonomista. Dyrektor 
Instytutu Odpowiedzialnych Finansów. Były 
wiceminister finansów

Czym zajmuję się w Team Europe?
Makroekonomią, integracją monetarną/
walutową, koordynacją polityk budżetowych, 
paktem stabilności i wzrostu, zielonymi 
finansami.

Czym jest dla mnie Europa?
Europa to unia krajów, która powinna zabiegać 
o dalszą integrację, wspólnie rozwiązywać 
swoje problemy i przeciwdziałać zagrożeniom. 
Taka Europa to też najlepszy gwarant rozwoju 
i bezpieczeństwa dla Polski.

W wolnym czasie?
Banalnie: czytam, biegam, okazjonalnie inny 
wysiłek intelektualny lub fizyczny.

Warszawa i okolice

ludwik.kotecki@fundacjacms.pl 
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dr hab. 
Krzysztof Krysieniel
prof. WSB

Profesor w Wyższej Szkole Bankowej 
w Poznaniu, Wydziale Zamiejscowym 
w Chorzowie

Czym zajmuję się w Team Europe?
Rozszerzeniem UE na kraje Europy Połu-
dniowo-Wschodniej; skutkami polityczno-
-prawnymi rozszerzenia; zaangażowaniem 
UE na Bałkanach.

Czym jest dla mnie Europa?
Europa jest dla mnie wspólnotą, która 
pozwala się cieszyć różnorodnością opartą 
na wspólnych fundamentach. 

W wolnym czasie?
Interesuję się kulturą i językami oraz rela-
cjami sąsiedzkimi krajów śródziemnomor-
skich, szczególnie postjugosłowiańskich. 
Gram również w siatkówkę. 

Katowice i okolice 

kkrysien@chorzow.wsb.pl

dr hab. Maciej Krzak
emerytowany prof. Uczelni 
Łazarskiego

Czym zajmuję się w Team Europe?
Integracją monetarną, w tym kwestią 
przystąpienia Polski do strefy euro, 
polityką pieniężną, unią bankową, unią 
rynków kapitałowych, polityką fiskalną, 
długiem publicznym, inflacją i wzrostem 
gospodarczym.

Czym jest dla mnie Europa? 
Przeszłością i przyszłością. Przeszłością, 
jako wspólnotą znaków. Przyszłością, bo 
Polska to dla mnie zbyt mało. A także 
kotwicą dla wartości.

W wolnym czasie?
Uprawiam sporty, ale tylko na wolnym 
powietrzu – bieganie, rower, windsurfing 
i narty, czytam powieści oraz słucham 
dużo jazzu nowoczesnego.

Warszawa i tam, gdzie autostrady oraz 
pendolino

mackrzak@gmail.com

dr hab. Tomasz Kubin

Instytut Nauk Politycznych, Wydział 
Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski 
w Katowicach

Czym zajmuję się w Team Europe?
System instytucjonalny UE, Unia 
Gospodarcza i Walutowa, sprawy 
dotyczące członkostwa Polski w UE, 
polityka zagraniczna i bezpieczeń-
stwa UE, stosunki zewnętrzne UE 
i rozszerzenie UE, historia integracji 
europejskiej.

Czym jest dla mnie Europa?
Miejscem narodzin i rozwoju ludzi 
i idei, które wywarły największy wpływ 
na losy świata. W znaczeniu zarówno 
i pozytywnym, jak i negatywnym…

W wolnym czasie?
Czytam, oglądam filmy, czasami coś 
piszę.

Województwo śląskie, ale w razie potrzeby 
i możliwości także inne miejsca w Polsce

tomasz.kubin@us.edu.pl

dr Rafał Kuligowski

Doktor nauk prawnych, radca prawny, 
członek Team Europe, Zastępca Wójta Gminy 
Kobylnica. Absolwent Wydziału Prawa Uni-
wersytetu w Białymstoku, adiunkt na Akade-
mii Pomorskiej w Słupsku. Współtwórca 
i inicjator Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy 
o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”

Czym zajmuję się w Team Europe?
Sprawami związanymi z polityką młodzie-
żową; zagadnieniami związanymi z pozycją 
UE na arenie międzynarodowej; polityką 
bezpieczeństwa i wymiarem
sprawiedliwości oraz zatrudnieniem 
i stażami w UE.  

Czym jest dla mnie Europa? 
Europa to projekt międzynarodowy dający 
szanse rozwoju i integracji państw, różniących 
się między sobą kulturowo, językowo i posia-
dających odmienne tradycje.

W wolnym czasie?
Film, wędkarstwo, muzyka współczesna.

Słupsk i okolice

kuligowskirafal@gmail.com
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dr hab. Leszek Kwieciński
prof. UWr

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Studiów 
Międzynarodowych, Zakład Studiów Strate-
gicznych i Europejskich

Czym zajmuję się w Team Europe?
W sieci TE zajmuję się sprawami polityki in-
nowacyjnej (badawczo-rozwojowej), współ-
pracą sektora państwowego i publicznego 
z sektorem prywatnym w zakresie zarządza-
nia publicznego. W tym kontekście od lat 
badam procesy przedsiębiorczości, głównie 
w ujęciu akademickim i społecznym. Ponad-
to moje zainteresowania i badania odnoszą 
się do kwestii europeizacji administracji 
publicznej oraz historii i funkcjonowania 
systemu instytucjonalnego UE  na po-
ziomach supranarodowym, narodowym, 
regionalnym i lokalnym.

Czym jest dla mnie Europa?
Europa to ludzie, relacje, wartości, emocje 
i wspólne działania.

W wolnym czasie?
Wolny czas spędzam z rodziną, podróżuję 
i uprawiam sport.

Wrocław i okolice

leszek.kwiecinski2@uwr.edu.pl

dr hab. Lech Kurkliński 
prof. SGH

Dyrektor Ośrodka Badań i Analiz 
Systemu Finansowego ALTERIUM, 
Warszawski Instytut Bankowości

Czym zajmuję się w Team Europe?
Gospodarką i systemem finansowym 
Unii Europejskiej, kulturowymi 
uwarunkowaniami finansów, oceną 
skutków regulacji.

Czym jest dla mnie Europa? 
Europa jest dla mnie jak rodzina, jed-
nych się kocha, drugich lubi, a innych 
jedynie toleruje lub nie, ale wszyscy są 
„swoi” i mieszkają we wspólnym domu.

W wolnym czasie?
Interesuję się historią Polski i Europy 
oraz wędruję po Tatrach. 

Warszawa i okolice 

lech.kurklinski@data.pl

prof. zw. dr hab.
Radosław Markowski

Centrum Studiów nad Demokracją, 
Uniwersytet SWPS; kierownik Polskie-
go Generalnego Studium Wyborczego 
(PGSW) oraz członek zespołu European 
Election Study

Czym zajmuję się w Team Europe?
Europejskie wartości, demokracja i jej 
ochrona, demokratyczne „odwroty”, prawo-
rządność, walka z dezinformacją. Członek 
Editorial/Advisory Boards czasopism 
naukowych m.in. European Union Politics, 
European Journal of Political Research.

Czym jest dla mnie Europa?
Ojczyzną i tą instytucjonalną, i wieloma – 
rozproszonymi od Bałkanów po Portugalię 
– małymi Ojczyznami

W wolnym czasie?
Zwierzaki, książki, film, narty, jezioro na 
Suwalszczyźnie…

Warszawa i Suwalszczyzna

rmarkowski@swps.edu.pl

dr hab. 
Justyna Miecznikowska 

Katedra Systemów Politycznych, Wydział 
Nauk Politycznych i Studiów Międzynaro-
dowych, Uniwersytet Warszawski

Czym zajmuję się w Team Europe?
Historią integracji europejskiej; procesami 
integracyjnymi zachodzącymi w Europie; 
europeizacją systemów politycznych 
i partyjnych; politykami unijnymi – ich za-
łożeniami i instrumentami oraz euroscep-
tycyzmem i populizmem w państwach 
europejskich.

Czym jest dla mnie Europa?
Zjednoczona Europa to wspólnota, w której 
uprzedzenia, antagonizmy oraz wojny 
między narodami europejskimi zastą-
piła pokojowa współpraca gospodarcza 
i polityczna oparta na zbieżnych interesach 
i partnerstwie.

W wolnym czasie?
Podróżuję po Polsce i Europie, zgłę-
biam teatr i film europejski, gram w gry 
planszowe z moim synem oraz chodzę na 
spacery z owczarkiem szetlandzkim.

Warszawa i okolice 

j.miecznikowska@uw.edu.pl
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dr hab. Renata 
Mieńkowska-Norkiene 

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzyna-
rodowych, Uniwersytet Warszawski

Czym zajmuję się w Team Europe?
Instytucjami Unii Europejskiej, prawem UE, 
procesami koordynacji polityki europejskiej na 
poziomie krajowym, zarządzaniem konfliktami 
w Unii Europejskiej, młodzieżą w UE, wartościami 
UE, procesami modernizacyjnymi w UE, Partner-
stwem Wschodnim, pozycją międzynarodową UE.

Czym jest dla mnie Europa?
Europa jest dla mnie stylem życia – opartym na 
przekonaniu, że pokój, poszanowanie praw człowie-
ka, deliberacja i uzgadnianie, orientacja na dążenie 
do szczęścia jednostki mają sens, a zrównoważony 
rozwój jest ważniejszy niż bezwzględna eksplo-
atacja zasobów, nawet w imię doraźnych korzyści 
ekonomicznych. Europa jest dla mnie obszarem 
realizacji zasady solidarności i najlepszym śro-
dowiskiem zaspokajania potrzeb indywidualnych 
i społecznych.

W wolnym czasie?
Czytam, jeżdżę na nartach, chodzę do opery, 
oglądam filmy, słucham muzyki poważnej (a cza-
sem i niepoważnej), rozmawiam z inspirującymi 
ludźmi (szczególnie lubię rozmowy o świecie 
z moim dociekliwym synkiem).

Warszawa, Luksemburg 

r.mienkowska@uw.edu.pl

Joanna Mytkowska

Dyrektorka Muzeum Sztuki Nowo-
czesnej w Warszawie

Czym zajmuję się w Team Europe?
W Team Europe zajmuję się kulturą 
i edukacją.

Czym jest dla mnie Europa? 
Europa jest dla mnie dużą ojczyzną.

W wolnym czasie?
Swój wolny czas poświęcam sztuce 
współczesnej.

Warszawa

joanna.mytkowska@artmuseum.pl

dr Justyna Napiórkowska

Wykładowca akademicki UW, niezależny 
ekspert do spraw kultury i nauki w progra-
mach UE, dyrektor artystyczny Galerii Sztuki 
Katarzyny Napiórkowskiej w Warszawie 
i w Brukseli. Laureatka tytułu Polak Roku 
w Belgii. Autorka publikacji o sztuce

Czym zajmuję się w Team Europe?
Jean Monnet, jeden z ojców integracji euro-
pejskiej, powiedział, że gdyby mógł zacząć 
od początku, zacząłby od kultury. Interesują 
mnie cywilizacyjne podstawy współpracy 
europejskiej, kwestia tożsamości narodowych 
i komunikowania międzykulturowego, za-
gadnienia związane z dyplomacją publiczną, 
dyplomacją kulturalną i soft power, a także 
polityka kulturalna (projekty Kreatywna Euro-
pa i Europejskie Stolice Kultury) oraz sprawy 
związane z waloryzacją i ochroną dziedzictwa 
kulturowego w Europie.

Czym jest dla mnie Europa?
Europa to dla mnie historia, z której warto 
czerpać wiedzę, teraźniejszość, która jest dla nas 
zobowiązaniem i przyszłość, o którą należy dbać 
z należytą starannością.

W wolnym czasie?
Czytam poezję, biografie i prace historyków. 
Podróżuję po Polsce, Europie i świecie. 
Piszę o sztuce. Uprawiam sporty, najchętniej 
bieganie i jogę.

Polska

justyna@napiorkowska.pl

dr hab. 
Marcin Napiórkowski

Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet 
Warszawski

Czym zajmuję się w Team Europe?
Społecznymi wyobrażeniami nt. Unii 
Europejskiej, scenariuszami przy-
szłości dominującymi w wyobraźni 
zbiorowej.

Czym jest dla mnie Europa? 
To wyzwanie, zadanie na przyszłość 
i wielka odpowiedzialność wobec 
naszych dzieci. Wspólny projekt, który 
wymaga ciągłego doskonalenia.

W wolnym czasie?
A co to jest wolny czas?

Pruszków

napiorkowski.m@gmail.com
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dr Agnieszka Nitszke

Adiunkt w Katedrze Studiów nad 
Procesami Integracyjnymi w Instytu-
cie Nauk Politycznych i Stosunków 
Międzynarodowych Uniwersytetu 
Jagiellońskiego

Czym zajmuję się w Team Europe?
Integracją europejską – polityka-
mi europejskimi; agencjami Unii 
Europejskiej; partiami politycznymi 
w państwach członkowskich UE i ich 
wpływem na proces integracji euro-
pejskiej; polityką europejską państw 
niemieckojęzycznych.

Czym jest dla mnie Europa?
Europa to wspólnota ludzi i państw, 
oferująca każdemu możliwości rozwoju 
i współpracy. Europa to wspólne warto-
ści i zasady, które gwarantują pokój na 
kontynencie.

W wolnym czasie?
Jeżdżę na rowerze, praktykuję ashtan-
ga-yogę. Uprawiam ogród.

Kraków i okolice, Katowice i okolice

agnieszka.nitszke@uj.edu.pl

prof. zw. dr hab. 
Marian Noga

Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem 
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Czym zajmuję się w Team Europe?
Makroekonomią ze szczególnym uwzględ-
nieniem polityki pieniężnej; polityką fiskalną 
w europejskiej przestrzeni gospodarczej; 
funkcjonowaniem strefy wspólnej waluty 
ze szczególnym uwzględnieniem strefy 
euro; funkcjonowaniem sektora usług w UE; 
ekonomią kultury. 

Czym jest dla mnie Europa?
Dla mnie Europa to przyszłość młodych 
Polaków, to wymiana myśli naukowej, to postęp 
naukowo-techniczny w polskiej gospodarce. To 
szerokie możliwości postępu cywilizacyjnego 
dla Polski.

W wolnym czasie?
Uprawiam nordic walking oraz zatapiam się 
w kulturze, z przyjemnością oglądam filmy, 
spektakle teatralne i operowe. Komentuję też 
wydarzenia gospodarcze na kanałach social 
media.

Wrocław i okolice 

marian.noga@wsb.wroclaw.pl

dr Bartłomiej E. Nowak

Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce, Aka-
demia Finansów i Biznesu Vistula

Czym zajmuję się w Team Europe?
Przyszłość i reformy Unii Europejskiej, 
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpie-
czeństwa UE, Europa w zmieniającym 
się świecie, członkostwo Polski w strefie 
euro.

Czym jest dla mnie Europa?
Europa to nasza tożsamość. Jestem Pola-
kiem i jestem Europejczykiem. Europa to 
wciąż najlepsze miejsce do życia na ziemi. 
Dlatego musimy o nią dbać. Europa to 
odpowiedzialność.

W wolnym czasie?
Wspinaczka, taternictwo, alpinizm.

Warszawa, cała Polska

info@barteknowak.eu

prof. zw. dr hab. 
Artur Nowak-Far

Instytut Prawa Szkoły Głównej 
Handlowej

Czym zajmuję się w Team Europe?
Prawo finansowe Unii Europejskiej, 
legislacja UE, prawo UE dotyczące 
jakości wyrobów, w tym prawo 
żywnościowe.

Czym jest dla mnie Europa?
Europa to dla mnie wspólnota dziejów, 
stylów myślenia i działania.

W wolnym czasie?
W wolnym czasie zajmuję się spor-
tem i folklorem muzycznym.

Warszawa i okolice 

anowfar@gmail.com
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dr Joanna Orzechowska-
-Wacławska 

Socjolożka i ekonomistka. Adiunkt 
w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie

Czym zajmuję się w Team Europe?
Interesują mnie kwestie związane 
z wartościami narodowymi i europejskimi 
oraz postawy wobec zmian zachodzących 
w Polsce, w regionie i w Unii Europej-
skiej. Od lat badam relacje pomiędzy 
transformacją gospodarczą, a ideologią 
i przemianami świadomości, zarówno 
w zakresie w jakim dotyczą one powsta-
wania i rozwoju ruchów narodowych 
i nacjonalistycznych, jak i – współcześnie 
– populizmu. 

Czym jest dla mnie Europa?
Europa jest moim domem.

W wolnym czasie?
Czas wolny spędzam z dziećmi, najlepiej 
aktywnie. Dużo czytam. Dla siebie i dzie-
ciom. Moim hobby pozostaje gotowanie. 
Gdy tylko mam ku temu okazję, a niestety 
nie zdarza się to często, surfuję. 

Kraków i okolice 

joanna.orzechowska-waclawska@uj.edu.pl

dr Marta Pachocka

Adiunkt w Instytucie Studiów Między-
narodowych Szkoły Głównej Handlowej, 
Kierownik Zespołu Polityk Migracyjnych 
w Ośrodku Badań nad Migracjami UW, 
Członek Zarządu Research Committee 
RC46 „Migration and Citizenship” w IPSA, 
Członek Zarządu PECSA

Czym zajmuję się w Team Europe?
W Team Europe staram się angażować na 
różnych polach naukowo, dydaktycznie 
i organizacyjnie. Moje obszary zaintere-
sowań to m.in. przemiany społeczno-de-
mograficzne w Europie i Unii Europejskiej 
oraz ich konsekwencje, Europa i UE wobec 
migracji międzynarodowych, polityka 
migracyjna i azylowa UE, polityka inte-
gracyjna UE, UE w stosunkach między-
narodowych, migracje przymusowe oraz 
gospodarka europejska.

Czym jest dla mnie Europa?
Europa to moja codzienność. Jest wyjątko-
wa. Doceniam ją.

W wolnym czasie?
Literatura, sport, bliscy.

Warszawa i okolice 

marta.pachocka@gmail.com

dr hab. Beata Piskorska

Adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych 
i Administracji Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, prezes 
Stowarzyszenia Edukacji i Badań Międzynaro-
dowych ERIA

Czym zajmuję się w Team Europe?
Problematyką integracji europejskiej; polityką 
zagraniczną i bezpieczeństwa Unii Europej-
skiej – wymiarem wschodnim (Partnerstwo 
Wschodnie, Europejska Polityka Sąsiedztwa); 
tożsamością i rolą Unii Europejskiej na arenie 
międzynarodowej; wartościami europejskimi; 
przyszłością integracji europejskiej, soft power 
w stosunkach międzynarodowych. 

Czym jest dla mnie Europa?
Unia Europejska to nie tylko projekt ekonomicz-
ny, a wspólnota politycznych wartości, z silnym 
moralnym fundamentem, oferująca możliwość 
rozwoju państw i ich obywateli.

W wolnym czasie?
Podróże, moda, literatura, jazda na nartach, 
windsurfing.

Lublin i okolice

bpiskorska@kul.pl

Marek Pasztetnik

Prezes Zarządu Zachodniej Izby 
Gospodarczej – Pracodawcy i Przed-
siębiorcy; Doradca Prezydenta Praco-
dawców RP; nauczyciel akademicki 
WSB we Wrocławiu

Czym zajmuję się w Team Europe?
Zarządzaniem; gospodarką UE; poli-
tyką przemysłową UE; zagadnieniami 
związanymi z badaniami naukowymi; 
edukacją UE; europejską polityką 
sąsiedztwa; europejskim panelem 
testów biznesowych; współpracą mię-
dzynarodową pomiędzy organizacjami 
samorządu gospodarczego.

Czym jest dla mnie Europa?
Europa jest dla mnie wspólnotą 
interesów gospodarczych, kulturowych 
i społecznych.

W wolnym czasie?
Uprawiam aktywną turystykę, podró-
żuję i interesuję się literaturą. 

Wrocław i okolice 

m.pasztetnik@zig.pl

mailto:joanna.orzechowska-waclawska%40uj.edu.pl%0D?subject=
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Aleksandra Polak

Uniwersytet Warszawski, Fundacja 
Global.Lab

Czym zajmuję się w Team Europe?
Europejską polityką równości płci, polity-
ką społeczną, instytucjami UE i reforma-
mi instytucjonalnymi, teoriami integracji 
europejskiej, Europejskim Zielonym 
Ładem, udziałem kobiet w europejskiej 
polityce.

Czym jest dla mnie Europa? 
Europa to dla mnie przestrzeń unikalne-
go (chociaż dalekiego od ideału i wciąż 
w budowie) projektu opartego na wierze 
w równouprawnienie, postęp, prawa czło-
wieka i demokrację, a także na poczuciu 
odpowiedzialności za los i dobrobyt 
obecnych oraz przyszłych pokoleń.

W wolnym czasie?
Ćwiczę jogę, podróżuję i oglądam dobre 
seriale.

Warszawa i okolice

aleksandra.polak@uw.edu.pl

dr Jerzy Plewa

Do stycznia 2020 Dyrektor Generalny 
w KE – Dyrekcja ds. Rolnictwa i Obsza-
rów Wiejskich. Wcześniej Wiceminister 
Rolnictwa odpowiedzialny za negocjacje 
o członkostwo Polski w UE w obszarze 
rolnictwa i dostosowania do Wspólnej 
Polityki Rolnej oraz wielostronne i bila-
teralne negocjacje handlowe. Długoletni 
pracownik naukowy, adiunkt w Szkole 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 
ekspert FAO i Banku Światowego.

Czym zajmuję się w Team Europe?
Wspólna Polityka Rolna, zrównoważony 
rozwój rolnictwa, Europejski Zielony 
Ład, negocjacje handlowe bilateralne 
i wielostronne, nauka, badania i innowa-
cje w rolnictwie.

Czym jest dla mnie Europa?
Europa to demokracja i wolność, dziedzic-
two kulturowe, różnorodność i tolerancja.

W wolnym czasie?
Jeżdżę na rowerze i pływam

Warszawa

plewa.jerzy@gmail.com

dr hab. Andrzej Podraza
prof. KUL

Kierownik Katedry Stosunków 
Międzynarodowych KUL

Czym zajmuję się w Team Europe?
Reformami traktatowymi UE; systemem 
instytucjonalnym UE; aktywnością 
międzynarodową UE; Europejską Polityką 
Bezpieczeństwa i Obrony UE; stosunkami 
UE-USA; polityką wschodnią UE; teoriami 
i koncepcjami integracji europejskiej; 
tożsamością europejską.

Czym jest dla mnie Europa?
Europa to obecnie wielka przestrzeń 
współpracy narodów i państw, które zostały 
ukształtowane w duchu wielkich tradycji, 
tj. chrześcijaństwa, filozofii greckiej i prawa 
rzymskiego.

W wolnym czasie?
Lubię podróżować i grać w tenisa.

Lublin i okolice 

podraza@kul.pl

dr Radosław Potorski

Adiunkt w Katedrze Stosunków Między-
narodowych Wydziału Nauk o Polityce 
i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu

Czym zajmuję się w Team Europe?
Integracją europejską; zagadnieniami 
instytucjonalnymi (Trybunałem Spra-
wiedliwości); prawem europejskim 
i prawodawstwem polskim; procesami 
decyzyjnymi; implementacją prawa UE 
w Polsce.

Czym jest dla mnie Europa?
Europa to nasz dom, w którym udało się 
zaprowadzić pokój, choć był kolebką wojen, 
a Unia Europejska to nowa historia dziejąca 
się na naszych oczach. 

W wolnym czasie?
Biegam na długie dystanse, pływam. Po-
dróżuję po Europie z aparatem. Pasjonuję 
się wyścigami samochodowymi.

Toruń i okolice 

radekpotorski@wp.pl
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dr hab. Beata 
Przybylska-Maszner
prof. UAM

Zatrudniona na stanowisku profesora 
uczelni w Zakładzie Badań nad Integra-
cją Europejską Wydziału Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu; Sekretarz redakcji 
i zastępca redaktora naczelnego czasopisma 
Rocznik Integracji Europejskiej oraz Wicepre-
zes Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej

Czym zajmuję się w Team Europe?
Systemem instytucjonalnym Unii 
Europejskiej; wspólną polityką zagraniczną 
i bezpieczeństwa UE; wspólną polityką 
bezpieczeństwa i obrony; polityką współpracy 
na rzecz rozwoju; relacjami UE z państwami 
afrykańskimi; organizacjami pozarządowymi 
w procesie integracji Polski z UE; edukacją 
europejską.

Czym jest dla mnie Europa?
Europa jest jak obraz widziany w kalejdoskopie, 
stale zmienna, stale fascynująca.

W wolnym czasie?
Czytam książki, podróżuję, jeżdżę na nartach, 
słucham muzyki z płyt winylowych. 

Poznań i okolice, Bydgoszcz i okolice 

beata.przybylska-maszner@amu.edu.pl

dr Anna Przybylska 

Adiunkt w Instytucie Socjologii 
Uniwersytetu Warszawskiego;
Kierownik Centrum Deliberacji

Czym zajmuję się w Team Europe?
Mechanizmami partycypacji obywa-
telskiej; dialogiem; deliberatywnymi 
konsultacjami społecznymi – meto-
dologią, dobrymi praktykami i wy-
korzystaniem IT, jak też współpracą 
w tym zakresie z przedstawicielami 
administracji publicznej i sektora 
pozarządowego.

Czym jest dla mnie Europa?
Projektem, który ma szansę się urze-
czywistnić tylko poprzez dialog.

W wolnym czasie?
Odbywam podróże małe i duże 
na rowerze. Ostatnio po szlakach 
Bretanii. Współgrają z zamiłowaniem 
do badań terenowych.

Warszawa i okolice 

a.przybylska@uw.edu.pl

prof. zw. dr hab. 
Teresa Sasińska-Klas

Instytut Dziennikarstwa, Mediów 
i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet 
Jagielloński, Polskie Towarzystwo Nauk 
Politycznych – v-ce Prezes, udział w gran-
cie ERASMUS + dot. polityki senioralnej

Czym zajmuję się w Team Europe?
Polityka senioralna UE; społeczne konse-
kwencje stosowania technologii informa-
cyjnych; ochrona zdrowia.

Czym jest dla mnie Europa?
Europa to obszar wielorakich szans i możli-
wości rozwojowych dla każdego obywatela.

W wolnym czasie?
Muzyka, pływanie, ogród.

Kraków 

uhsasins@cyfronet.krakow.pl

dr hab. 
Anna Skolimowska
prof. UKSW

Instytut Nauk o Polityce i Administracji 
UKSW w Warszawie

Czym zajmuję się w Team Europe?
Zagadnienia odnoszące się do toż-
samości Unii Europejskiej w stosun-
kach międzynarodowych, Wspólnej 
Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, 
globalnej strategii UE w stosunkach 
międzynarodowych.

Czym jest dla mnie Europa?
Europa jest dla mnie przestrzenią 
identyfikacji.

W wolnym czasie?
W wolnym czasie oddaje się lekturze 
biografii politycznych, rozwijam też 
pasję do muzyki klasycznej oraz 
języków obcych.

Warszawa, Polska

skolimowska.anna@gmail.com
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dr Elżbieta 
Skotnicka-Illasiewicz 

Socjolog, była członkini zespołu ekspertów ad 
personam przy Pełnomocniku Rządu do Spraw 
Negocjacji o Członkostwo RP w Unii Europejskiej, 
była Radca Ministra w UKIE, była v-prezes Funda-
cji Polska w Europie. Obecnie: działa społecznie 
w Fundacji My Obywatele Unii Europejskiej, 
współpracuje z Zespołem Analiz i Badań Społecz-
nych przy Kancelarii Premiera RP, jest członkinią 
Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Pałacu Króla 
Jana III-go w Wilanowie.

Czym zajmuję się w Team Europe?
Opracowuje ekspertyzy i analizy społecznych 
następstw członkostwa Polski w Unii Europejskiej, 
prowadzi wykłady, spotkania, dyskusje związane 
z problematyką polskiego członkostwa w UE. 
Uczestniczy w projektach realizowanych w zespo-
le ekspertów Team Europe, opracowuje teksty dla 
publikacji Team Europe.

Czym jest dla mnie Europa?
„Europa” to w moim wyobrażeniu przestrzeń kulturo-
wa i aksjologiczna, obejmująca dorobek wszystkich 
narodów od Atlantyku po Ural. „Unia Europejska” to 
zespół instytucji realizujących projekt integracji na-
rodów europejskich, mający na celu zabezpieczenie 
bezpieczeństwa politycznego, ekonomicznego i kul-
turowego społeczeństw europejskich, które spełniają 
warunki prowadzące do osiągnięcia tego celu.

W wolnym czasie?
Interesuje się muzyką, sztuką, literaturą, turystyką, 
wiele czasu spędzam w górach.

Warszawa i okolice

skotnicka.illasiewicz@gmail.com

dr hab. Katarzyna 
Stachurska-Szczesiak

Adiunkt ze stopniem doktora habi-
litowanego w Katedrze Stosunków 
Międzynarodowych na Wydziale 
Politologii i Dziennikarstwa UMCS 
w Lublinie. Kierownik Centrum Doku-
mentacji Europejskiej UMCS.

Czym zajmuję się w Team Europe?
Tematyką integracji europejskiej 
– rozwojem samopodtrzymującym 
(zrównoważonym); południowym wy-
miarem Unii Europejskiej (procesem 
barcelońskim, państwami Maghrebu, 
Europejską Polityką Sąsiedztwa) oraz 
polityką informacyjną UE; polityką 
migracyjną UE.

Czym jest dla mnie Europa? 
Europa to wspólnota państw opartych 
na solidarności i współpracy oraz 
wartościach, które sprzyjają rozwojowi 
zarówno państw członkowskich, jak 
i z nią stowarzyszonych. 

W wolnym czasie?
Moje hobby to sport i muzyka.

Lublin i okolice 

kstachurska9@wp.pl
katarzyna.stachurska-szczesiak@poczta.
umcs.lublin.pl
cdeumcs@umcs.eu

dr hab. 
Tomasz Stępniewski
prof. KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła 
II, Instytut Nauk o Polityce i Administracji 
oraz zastępca dyrektora ds. badawczo-
-analitycznych, Instytut Europy Środkowej 
w Lublinie

Czym zajmuję się w Team Europe?
Wymiarem wschodnim Unii Europejskiej 
– Partnerstwem Wschodnim, Europejską 
Polityką Sąsiedztwa; stosunkami UE-
-Rosja, aktywnością międzynarodową Unii 
Europejskiej.

Czym jest dla mnie Europa?
Europa to bezpieczeństwo, stabilność, 
prawa człowieka i świetne warunki do życia 
i samorealizacji. Europa to mój dom.

W wolnym czasie?
Podróże, reportaże, film, sport.

Lublin 

tomasz.stepniewski5@gmail.com

dr hab. 
Maria Ewa Szatlach
prof. Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy 

Pracownik naukowy w Zakładzie Stosun-
ków Międzynarodowych Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

Czym zajmuję się w Team Europe?
Zagadnieniami instytucjonalnymi; TTIP; 
polityką zagraniczną UE w obszarze 
interregionalizmu; polityką regionalną; 
funduszami strukturalnymi.

Czym jest dla mnie Europa?
Europa jest dla mnie rzeczywistością – 
czasami bolesną, ale najczęściej radosną 
i niosącą spełnienie marzeń.

W wolnym czasie?
Pasjami czytam beletrystykę. Ostatnio 
zaczęłam uczyć się języka tureckiego. 
Z przyjemnością również podróżuję. 

Bydgoszcz i okolice 

maeszatlach@wp.pl

mailto:katarzyna.stachurska-szczesiak%40poczta.umcs.lublin.pl%0D?subject=
mailto:katarzyna.stachurska-szczesiak%40poczta.umcs.lublin.pl%0D?subject=
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dr Aleksandra 
Szczerba-Zawada

Adiunkta i kierowniczka Zakładu 
Administracji na Wydziale Administracji 
i Bezpieczeństwa Narodowego Akade-
mii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie 
Wielkopolskim

Czym zajmuję się w Team Europe?
W Team Europe zajmuję się kwestiami 
równouprawnienia i niedyskryminacji, 
systemem instytucjonalnym UE, a także 
unijnym porządkiem aksjonormatywnym.

Czym jest dla mnie Europa?
Europa to dla mnie synonim wolności, 
równości i sprawiedliwości.

W wolnym czasie?
W wolnym czasie lubię uprawiać sport, 
podróżować, chodzić do kina i teatru, 
a przede wszystkim – rozmawiać z cieka-
wymi ludźmi.

Gorzów Wielkopolski, Warszawa i okolice

szczerba.aleksandra@gmail.com

dr hab. Marcin Szewczyk
prof. Wyższej Szkoły Informatyki 
i Zarządzania w Rzeszowie

Kierownik Seminarium doktoranckiego 
WSIiZ; Członek European Academic 
Network on Romani Studies

Czym zajmuję się w Team Europe?
Polityką wobec mniejszości (w szczegól-
ności romskiej); polityką audiowizualną 
i medialną; polityką spójności; polityką 
publiczną; systemem decyzyjnym.

Czym jest dla mnie Europa? 
Europa to kraj naszych przodków 
i ojczyzna naszego serca.

W wolnym czasie?
Jeżdżę na longboardzie, gram w curling 
i praktykuję hatha-yogę. 

Łódź, Rzeszów i okolice 

mszewczyk@wsiz.rzeszow.pl

dr Ewa Szostak

Adiunkt w Katedrze Polityki Ekono-
micznej i Europejskich Studiów Regio-
nalnych Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu

Czym zajmuję się w Team Europe?
Polityką gospodarczą, rynkiem pracy, 
demokratycznymi zmianami rozumia-
nymi jako decentralizacja, regionaliza-
cja, społeczeństwo obywatelskie.

Czym jest dla mnie Europa?
Europa to mój dom, miejsce, w którym 
jestem bezpieczna.

W wolnym czasie?
Działam społecznie, w zimie jeżdżę na 
nartach, rozwijam pasje moich córek.

Wrocław

ewa.szostak@ue.wroc.pl

dr Paweł Sztarbowski

Adiunkt w Akademii Teatralnej im. Alek-
sandra Zelwerowicza, Zastępca Dyrektora 
Teatru Powszechnego im. Zygmunta 
Hübnera, Warszawa

Czym zajmuję się w Team Europe?
Obszarem mojego zainteresowania jest 
międzynarodowa współpraca kulturalna, 
a szczególnie projekty teatralne. Inte-
resują mnie również tematy dotyczące 
przyszłości Europy jako projektu inte-
gracyjnego, a także kryzys demokracji 
i rosnące poparcie dla tendencji popu-
listycznych w wymiarze europejskim 
i globalnym. Kultura ma do odegrania 
ogromną rolę w procesie tworzenia i pro-
mowania nowych wizji i narracji.

Czym jest dla mnie Europa? 
Miejscem wolności, które, niestety, często za-
pomina, że powinno być również miejscem 
równości i solidarności społecznej.

W wolnym czasie?
Czytanie, podróże, sport.

Warszawa i województwo mazowieckie

sztarbowski@gmail.com
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dr hab. Piotr Tosiek

Adiunkt w Katedrze Prawa i Instytucji 
Unii Europejskiej Wydziału Nauk Poli-
tycznych i Studiów Międzynarodowych 
Uniwersytetu Warszawskiego

Czym zajmuję się w Team Europe?
Systemem instytucjonalnym UE; teoria-
mi integracji UE; administracyjnym 
wymiarem integracji europejskiej. 

Czym jest dla mnie Europa? 
Europa to kontynent zasługujący na 
dalszy stabilny rozwój.

W wolnym czasie?
Interesuję się motoryzacją, teatrem 
i filmem. 

Lublin i okolice, Warszawa i okolice

p.tosiek@uw.edu.pl
piotrtosiek@wp.pl 

Jan Truszczyński 

Wykładowca w warszawskiej Uczelni 
Vistula. Były ambasador Polski przy UE 
(1996-2001), negocjator członkostwa 
Polski w UE (2001-2003), sekretarz stanu 
w MSZ (2005), dyrektor generalny ds. 
edukacji i kultury w Komisji Europejskiej 
(2010-2014). 

Czym zajmuję się w Team Europe?
Szczególnie bliska jest mi tematyka 
procesów kształtowania decyzji i funkcjo-
nowania instytucji UE, problematyka jed-
nolitego rynku, działania Unii w obszarach 
edukacji, kultury i polityki migracyjnej.

Czym jest dla mnie Europa? 
Europa to dla mnie dom. Często odwiedza-
łem i odwiedzam każdy jego kąt, wszędzie 
czując się jak u siebie. 

W wolnym czasie?
Piesze wędrówki, kino, teatr, muzyka 
klasyczna.

Warszawa

truszczynskijan@gmail.com

dr inż. Wojciech Warski

Przedsiębiorca, prezes firmy informatycz-
nej Softex Data SA, komentator spraw 
społeczno-gospodarczych

Czym zajmuję się w Team Europe?
Swoja uwagę poświęcam przede wszyst-
kim zagadnieniom gospodarczym, w tym 
dotyczącym sektora MŚP, warunków 
zatrudniania, umów o wolnym handlu. 
Moje kompetencje sięgają też spraw zwią-
zanych z polityką obronną oraz rozwojem 
przemysłów obronnych w UE. Interesują 
mnie perspektywy rozwoju UE i jej pozy-
cja na mapie politycznej świata.

Czym jest dla mnie Europa? 
Europę postrzegam jako gwarancję 
bezpiecznego rozwoju Polski, a projekt 
europejski jako unikalną szansę daną nam 
po raz pierwszy w historii.

W wolnym czasie?
Poznawanie świata w każdej wolnej 
chwili

Warszawa

wwarski@softex.com.pl

prof. zw. dr hab. 
Janusz Węc

Kierownik Katedry Studiów nad Procesami 
Integracyjnymi w Instytucie Nauk Poli-
tycznych i Stosunków Międzynarodowych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 

Czym zajmuję się w Team Europe?
Integracją europejską; ustrojem UE; 
reformami traktatowymi; wspólną 
polityką zagraniczną i bezpieczeństwa 
oraz wspólną polityką bezpieczeństwa 
i obrony UE; instytucjonalizacją procesów 
integracyjnych na świecie, a także stosun-
kami polsko-niemieckimi.

Czym jest dla mnie Europa? 
Niewątpliwie jednym z największych 
osiągnięć Europy jest proces integracji 
europejskiej, realizowany w ramach WE, 
a następnie UE, ponieważ dzięki niemu 
kontynent ten był dotąd w zasadzie wolny 
od konfliktów zbrojnych. 

W wolnym czasie?
Gram w szachy i wędruję po górach. 

Kraków i okolice 

janusz.wec@uj.edu.pl
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dr hab. Marta Witkowska

Wydział Nauk Politycznych i Studiów 
Międzynarodowych, Uniwersytet 
Warszawski; Z-ca Redaktora Naczelne-
go kwartalnika naukowego „Przegląd 
Europejski”; Prezes Oddziału Warszaw-
skiego Polskiego Towarzystwa Studiów 
Europejskich 

Czym zajmuję się w Team Europe?
Kwestiami obywatelstwa europejskiego; 
procesami podejmowania decyzji w UE; 
europejskimi partiami politycznymi; pra-
wem UE i jego stosowaniem; politykami 
i instytucjami UE. 

Czym jest dla mnie Europa? 
To szczególny kontynent, na którym miesz-
kam i którego państwa starają się podjąć 
współpracę w celu wspólnego rozwiązywa-
nia problemów występujących w płaszczy-
znach społecznej, gospodarczej, politycznej 
oraz w sferze bezpieczeństwa.

W wolnym czasie?
Angażuję się w popularyzację wiedzy 
podczas wykładów otwartych i na 
dialogach obywatelskich oraz podczas 
spotkań z młodzieżą.

Warszawa i okolice 

m.witkowska@uw.edu.pl

Bogusław Stanisławski

Bogusław Stanisławski dołączył do 
zespołu Team Europe w lutym 2017 r. 
Był emerytowanym wykładowcą języka 
angielskiego w SGH, przez wiele lat 
zajmował się działalnością społecz-
ną – edukacją na rzecz społeczeństwa 
obywatelskiego i praw człowieka. Obok 
działalności społecznej kochał podróżo-
wanie, blogowanie, jazdę konną, kajaki 
i książki. Zmarł 12 września 2019 r.

Czym zajmował się w Team Europe?
UE jako wspólnotą pokoju, państwem pra-
wa, zwalczaniem dyskryminacji, rasizmu 
i wykluczania (problem uchodźców).

Jego Europa?
Obszar wspólnych wartości gwarantujących 
pokój, poczucie bezpieczeństwa i wyrówny-
wanie szans.

Andrzej Godlewski

Andrzej Godlewski dołączył do zespołu 
Team Europe w 2017 r. Wcześniej przez 
wiele lat pracował jako dziennikarz m.in. 
w TVP i „Polska The Times”. W ostatnich 
latach był m.in. wykładowcą Uniwersytetu 
SWPS, komentował sprawy międzyna-
rodowe w mediach. Jako ekspert TE inicjo-
wał wiele spotkań i debat m.in. na temat 
zagrożenia dezinformacją, koordynował 
serię Dialogów Obywatelskich. Brał rów-
nież udział w wydarzeniach promujących 
wybory do Parlamentu Europejskiego. 
Zmarł 8 czerwca 2019 r.

Czym zajmował się w Team Europe?
Pozycją UE na arenie międzynarodowej. 
Unią Europejską jako wspólnotą pokoju. 
Zmianami demokratycznymi, historią UE 
i instytucji unijnych. Europejskim Fundu-
szem Obronnym.

Jego Europa?
Europa oznacza spotkanie i dialog, co czyni 
ją tak wyjątkową w świecie.

Wspomnienie

dr Bartłomiej Zapała

Dziennikarz i wykładowca Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach. Wiceprezes 
Stowarzyszenia Rozprawy o Europie. Specja-
lizuje się w informowaniu i komentowaniu 
procesu integracji europejskiej i wpływu, jaki 
UE wywiera na codzienne życie mieszkańców. 
Nagrodzony za swoją pracę przez Parlament 
Europejski w 2014 roku Europejską Nagrodą 
Obywatelską. 

Czym zajmuję się w Team Europe?
Sposobami, jakimi Unia Europejska próbuje 
komunikować swoją działalność mieszkań-
com, dialogiem społecznym i kampaniami 
informacyjnymi dotyczącymi spraw europej-
skich; dyskusją o przyszłości Europy i próbami 
demokratyzowania integracji, a także regu-
łami dotyczącymi funkcjonowania mediów 
(tradycyjnych i społecznościowych).

Czym jest dla mnie Europa? 
Europa to My. Mieszkańcy kontynentu bez wzglę-
du na oddalenie od administracyjnego centrum, 
gotowi do mierzenia się z najtrudniejszymi 
wyzwaniami, świadomi własnej wartości, ale 
i otwarci na poszukiwania i dokonania innych. 

W wolnym czasie?
Podróżuję w poszukiwaniu pięknych krajobra-
zów i ciekawych doznań muzycznych, oddaję 
się pasji kolekcjonowania książek. 

Kielce i województwo świętokrzyskie

bzapala@gmail.com





notatki

Najbardziej aktualne informacje o Team Europe i innych sieciach informacyjnych na 
stronie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce:

http://ec.europa.eu/poland/services/contact-points_pl

Dziękujemy za wypełnienie ankiety: http://bit.ly/AnkietaTeamEurope
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