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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
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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 wię-
cej o Unii.  Jeśli organizujesz wydarzenie 
na temat związany z UE i szukasz kompe-
tentnego 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 55 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

dr Krzysztof Biegun

Adiunkt w Katedrze Polityki 
Ekonomicznej i Europejskich 
Studiów Regionalnych 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu

Czym zajmuję się w Team Europe?
Polityką gospodarczą; teorią 
i praktyką funkcjonowania strefy 
euro; polityką pieniężną prowa-
dzoną przez EBC; unią bankową 
i unią rynków kapitałowych; 
semestrem europejskim; sposo-
bami walki z kryzysem; TTIP.

Czym jest dla mnie Europa?
Europa to wolność wyboru, w tym 
wyboru miejsca i sposobu, w jaki 
chcemy żyć.

W wolnym czasie?
Podróżuję i kolekcjonuję stare 
monety.

Wrocław i okolice 

kbiegun@gmail.com

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
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dr hab. Ewelina 
Cała-Wacinkiewicz 

Adiunkt w Katedrze Prawa Mię-
dzynarodowego Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu 
Szczecińskiego 

Czym zajmuję się w Team Europe?
Zagadnieniami związanymi 
z prawem europejskim, szczegól-
nie kwestiami instytucjonalnymi; 
prawnomiędzynarodową pod-
miotowością Unii Europejskiej; 
ochroną praw podstawowych 
w UE i w szerszym wymiarze 
europejskim systemem ochrony 
praw człowieka; jednolitym ryn-
kiem wewnętrznym; bezpieczeń-
stwem; 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

dr Małgorzata 
Bonikowska

Prezes Centrum Stosunków 
Międzynarodowych (www.csm.
org.pl), współtwórca ośrodka 
THINKTANK (www.think-tank.pl), 
nauczyciel akademicki, komenta-
tor spraw międzynarodowych 

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

Czym jest dla mnie Europa? 
Moim miejscem na ziemi, prze-
strzenią 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 Błażej Choroś

Adiunkt w Zakładzie Studiów 
Europejskich w Instytucie Poli-
tologii Uniwersytetu Opolskiego. 
Członek Polskiego Towarzystwa 
Studiów Europejskich 

Czym zajmuję się w Team Europe?
Instytucjami Unii Europejskiej; 
przyszłością (i przeszłością) UE; 
procesem integracji europejskiej; 
polityczną pozycją posłów do 
Parlamentu Europejskiego; 
prawami człowieka. 

Czym jest dla mnie Europa? 
Projektem, w który warto inwesto-
wać, miejscem, o które warto dbać 
i doceniać je.

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

Opole, Dolny i Górny Śląsk

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, 
budowania strategii i współpracy nauki 
z biznesem; Coach biznesowy w SME – 
instrument programu Horyzont2020 

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?
Uwielbiam pracować z ludźmi – podczas 
szkoleń i warsztatów. Jestem fanem 
wykorzystywania nowych technologii 
w działaniach edukacyjnych i twórczych. 
Uwielbiam sporty wodne – kajakarstwo, 
surfing i paddleboarding.

Warszawa, Wrocław i okolice

tcichocki@experci.net
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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

prof. zw. dr hab.
Zbigniew Czachór

Kierownik Zakładu Badań nad Integracją 
Europejską WNPiD UAM; Wiceprezes zarządu 
Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich; 
Członek założyciel Ośrodka Badań i Edukacji 
Europejskiej

Czym zajmuję się w Team Europe?
W Team Europe prowadzę działalność edu-
kacyjną, naukową oraz kulturalną o tematyce 
europejskiej. Współpracuję z innymi  człon-
kami Team Europe, organizacjami i instytu-
cjami specjalizującymi się w problematyce 
integracji europejskiej. 

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

W wolnym czasie?
Moje zainteresowania pozanaukowe wiążą 
się z miłością do teatru i dramaturgii. Jestem 
członkiem założycielem Polskiego Towarzy-
stwa Teatromanów.

Województwo wielkopolskie
oraz Warszawa i okolice 

zbigniew.czachor@amu.edu.pl

dr Spasimir 
Domaradzki

Wykładowca Uczelni Łazarskiego

Czym zajmuję się w Team Europe?
Stosunkami zewnętrznymi UE; 
stosunkami transatlantyckimi; 
prawami człowieka; rozszerze-
niem UE; oddziaływaniem UE na 
państwa członkowskie w wy-
miarze politycznym; procesem 
europeizacji; Europejską Polityką 
Sąsiedztwa; przyszłością integra-
cji europejskiej.

Czym jest dla mnie Europa? 
Dla mnie zjednoczona Europa to 
największy sukces współpracy nad 
rywalizacją.

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

Warszawa i okolice 

spasimir.domaradzki@lazarski.pl

dr Andrzej 
Dumała 

Starszy wykładowca na Uniwer-
sytecie Marii Skłodowskiej Curie 
w Lublinie w Zakładzie Stosun-
ków Międzynarodowych

Czym zajmuję się w Team Europe?
Integracją europejską – procesa-
mi decyzyjnymi w UE; funkcjo-
nowaniem systemu politycznego 
UE; teorią i działaniem agencji 
wspólnotowych; teorią polityki – 
w szczególności teorią decydo-
wania politycznego.

Czym jest dla mnie Europa? 
Europa jest dla mnie ciekawym 
i ciągle zaskakującym fenomenem 
przyrodniczym i społecznym.

W wolnym czasie?
Podróżuję i uprawiam działkę.

Lublin i okolice

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

dr Agnieszka 
Florczak

Wykładowca Uniwersytetu 
Wrocławskiego

Czym zajmuję się w Team Europe?
Ochroną praw człowieka i poli-
tyką azylową.

Czym jest dla mnie Europa? 
Zjednoczona Europa to dom 
zbudowany na fundamentach 
wolności, różnorodności, demo-
kracji i pokoju. 

W wolnym czasie?
Czytam.

Wrocław i okolice

agnieszka.florczak@uwr.edu.pl
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dr Grzegorz Gil

Adiunkt w Zakładzie Stosun-
ków Międzynarodowych UMCS 
w Lublinie

Czym zajmuję się w Team Europe?
Unia Europejska jako wspólnota 
bezpieczeństwa; stosunki ze-
wnętrzne UE; procesy budowania 
i transformacji nowożytnych 
państw europejskich.

Czym jest dla mnie Europa?
Europa to niedokończona przygo-
da, 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

Andrzej Godlewski

Wykładowca Uniwersytetu SWPS, 
gdzie pracuje ze studentami 
dziennikarstwa i komunikacji 
społecznej. Komentator spraw 
międzynarodowych w mediach

Czym zajmuję się w Team Europe?
Pozycją UE na arenie między-
narodowej. Oprócz tego: Unią 
Europejską jako wspólnotą poko-
ju, zmianami demokratycznymi, 
historią UE i instytucji unijnych 
oraz ustanowieniem Europejskie-
go Funduszu Obronnego.

Czym jest dla mnie Europa?
Europa oznacza spotkanie 
i dialog, co czyni ją tak wyjątkową 
w świecie.

W wolnym czasie?
Liga angielska, bo Premier 
Legaue to najważniejsze 
rozgrywki europejskie. Mam 
nadzieję, że pomimo Brexitu 
takimi pozostaną. 

Warszawa i cała Polska

agodlewski@swps.edu.pl

dr Jarosław Greser

Wykładowca na Uniwersytecie 
im. Adama Mickiewicza

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

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

W wolnym czasie?
Podróżuje głównie do Azji, czy-
tam książki i chodzę po górach.

Poznań i okolice, Warszawa 

j.greser@greser.pl

Karolina Grot

Główny Specjalista w Centrum Unijnych 
Projektów Transportowych

Czym zajmuję się w Team Europe?
Rozwojem wspólnego rynku, mobilno-
ścią obywateli w ramach UE, polityką 
migracyjną i azylową UE, integracją 
obywateli państw trzecich w Polsce i UE, 
a także sytuacją beneficjentów korzy-
stających z ochrony międzynarodowej 
w Polsce i w UE.

Czym jest dla mnie Europa?
Europa to nasz wspólny dom i (choć 
w założeniu) nasz wspólny interes.

W wolnym czasie?
Trenuję CrossFit i realizuję inne swoje 
pasje.

Warszawa i okolice 

karolina_grot@onet.eu

dr inż. arch. 
Ewa Heczko-Hyłowa

Sekretarz Naukowy (2007-2013) Instytutu 
Rozwoju Miast w Krakowie

Czym zajmuję się w Team Europe?
Unijnym/europejskim kontekstem 
i nowym podejściem do planowania 
przestrzennego i zarządzania rozwojem 
i odnową miast; dorobkiem finanso-
wanych przez UE badań nad miastami; 
analizą planowania strategicznego na 
poziomie lokalnym (zwłaszcza metropo-
lie), integrującego długoterminowe cele 
rozwoju społecznego, gospodarczego 
i terytorialnego; koncepcjami dot. miast 
(rozwój zrównoważony-planowanie-dia-
log społ., re-urbanizacja, ekologia i zieleń 
miast, kapitał terytorialny a policentryzm); 
rewitalizacją miast wg wymogów UE.

Czym jest dla mnie Europa?
Marzeniem o europeizacji polskiej polityki 
miejskiej – o długoterminowej polityce 
rozwoju i odnowy miasta, opartej na wiedzy 
i wypracowanej w procesie zintegrowanego 
planowania.

W wolnym czasie?
Słucham muzyki poważnej.

Kraków i okolice

ehh@irm.krakow.pl
ewa.heczko.hylowa@gmail.com
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dr Anna Jaroń

Doktor prawa

Czym zajmuję się w Team Europe?
Prawem Unii Europejskiej, w szczegól-
ności ochroną praw podstawowych 
UE i w szerszym kontekście europej-
skim system ochrony praw człowie-
ka, a także europejskim 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

Piotr Maciej Kaczyński

Były pracownik w Parlamencie Europejskim, 
gdzie doradzał polskiej delegacji Grupy 
Europejskiej Partii Ludowej (EPL) w europar-
lamencie (2012-2014). A także wykładowca 
Europejskiego Instytutu Administracji Publicz-
nej (EIPA) w Maastricht (2014-). W przeszłości 
prowadził prace zespołu zajmującego się 
kwestiami instytucjonalnymi w brukselskim 
Centrum Studiów nad Polityką Europejską 
(CEPS, 2007-2012) oraz w Instytucie Spraw 
Publicznych (ISP) w Warszawie (2004-2007)

Czym zajmuję się w Team Europe?
Zagadnieniami związanymi z instytucjami 
Unii Europejskiej, a szczególnie rolą Parla-
mentu Europejskiego w układzie instytucjo-
nalnym, prawem wspólnotowym, procedurą 
stanowienia prawa oraz kwestią zmian 
instytucjonalnych w UE w przyszłości.

Czym jest dla mnie Europa?
Europa to dla mnie dom. Zawsze przyjeżdżając 
do UE spoza Europy czuję się u siebie w domu. 
Europa to dla mnie niedokończony projekt 
polityczny, który wymaga stałej reinterpretacji 
i pracy nad jego przyszłością.

W wolnym czasie?
W wolnym czasie biegam, chodzę po górach 
i podróżuję.

piotr.kaczynski@gmail.com

prof. zw. dr hab. 
Stanisław Kasiewicz

Nauczyciel akademicki w Za-
kładzie Zarządzania Ryzykiem 
w Kolegium Nauk o Przedsiębior-
stwie Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie; Długoletni członek 
zespołu prof. L. Balcerowicza 
przygotowującego fundamenty 
polskiej reformy gospodarczej

Czym zajmuję się w Team Europe?
Walką z kryzysem w Unii Euro-
pejskiej; 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 dzieciń-
stwa 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 
Nauk Społecznych Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza 
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 i Warszawa

cezkos@amu.edu.pl
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dr hab. Krzysztof 
Krysieniel
prof. nadzw. WSB

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

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

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

W wolnym czasie?
Interesuję się kulturą i języka-
mi oraz relacjami sąsiedzkimi 
krajów śródziemnomorskich, 
szczególnie postjugosłowiań-
skich. Gram również w siatkówkę. 

Katowice i okolice 

kkrysien@chorzow.wsb.pl

dr hab. Maciej Krzak
prof. nadzw. Uczelni 
Łazarskiego

Czym zajmuję się w Team Europe?
Integracją monetarną, polityką 
pieniężną, unią bankową, unią 
rynków kapitałowych, polityką 
fiskalną, długiem publicznym

Czym jest dla mnie Europa? 
Przeszłością i przyszłością. Prze-
szłością, jako wspólnota znaków. 
Przyszłością, bo Polska to dla mnie 
zbyt mało.

W wolnym czasie?
Uprawiam sporty, ale tylko na 
wolnym powietrzu, czytam i słu-
cham dużo jazzu i europejskiej 
muzyki improwizowanej. 

Warszawa i okolice

maciej.krzak@lazarski.pl

dr Rafał Kuligowski

Adiunkt w Katedrze Administracji 
i Socjologii Akademii Pomorskiej 
w Słupsku; Opiekun meryto-
ryczny Centrum Dokumentacji 
Europejskiej w Słupsku

Czym zajmuję się w Team Europe?
Sprawami związanymi z polityką 
młodzieżową; zagadnieniami 
związanymi z pozycją UE na are-
nie międzynarodowej; polityką 
bezpieczeństwa i wymiarem
sprawiedliwości oraz zatrudnie-
niem 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 posiadają-
cych odmienne tradycje.

W wolnym czasie?
Film, wędkarstwo, muzyka 
współczesna.

Słupsk i okolice

kuligowskirafal@gmail.com

dr hab. Lech Kurkliński 
prof. nadzw. 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 uwarunkowa-
niami finansów, oceną skutków regulacji.

Czym jest dla mnie Europa? 
Europa jest dla mnie jak rodzina, jednych się 
kocha, drugich lubi, a innych jedynie toleru-
je 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

dr Agnieszka Łada

Dyrektor Programu Europejskiego / 
Starszy Analityk w Instytucie Spraw 
Publicznych

Czym zajmuję się w Team Europe?
Polską i europejską polityką zagranicz-
ną; zagadnieniami instytucjonalnymi 
(Parlamentem Europejskim); społe-
czeństwem obywatelskim; stosunkami 
polsko-niemieckimi.

Czym jest dla mnie Europa? 
Europa to wspaniała Wspólnota podo-
bieństw i różnic, wspólnych wartości 
i zadań.

W wolnym czasie?
Uprawiam sport i działam społecz-
nie na rzecz rozwoju stosunków 
polsko-niemieckich. 

Warszawa i okolice 

agnieszka.lada@isp.org.pl
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dr hab. Renata 
Mieńkowska-Norkiene 

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzyna-
rodowych, Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet 
Michała Romera w Wilnie (współpraca)

Czym zajmuję się w Team Europe?
Instytucjami Unii Europejskiej, prawem UE, pro-
cesami koordynacji polityki europejskiej na pozio-
mie krajowym, zarządzaniem konfliktami w Unii 
Europejskiej, młodzieżą w UE, wartościami UE, 
procesami modernizacyjnymi w UE, Partnerstwem 
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 eksploatacja 
zasobów, nawet w imię doraźnych korzyści ekono-
micznych. Europa jest dla mnie obszarem realizacji 
zasady solidarności i najlepszym środowiskiem 
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, Wilno 

r.mienkowska@uw.edu.pl

dr Agnieszka Nitszke

Adiunkt w Katedrze Studiów 
nad Procesami Integracyjnymi 
w Instytucie Nauk Politycznych 
i Stosunków Międzynarodowych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czym zajmuję się w Team Europe?
Integracją europejską – polity-
kami europejskimi; agencjami 
Unii Europejskiej; partiami 
politycznymi w państwach człon-
kowskich UE i ich wpływem na 
proces integracji europejskiej; 
polityką europejską państw 
niemieckojęzycznych.

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

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

Kraków i okolice, Katowice i okolice

agnieszka.nitszke@uj.edu.pl

dr Justyna 
Miecznikowska 

Adiunkt w Instytucie Europeistyki 
Uniwersytetu Warszawskiego

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

dr hab. Kamilla Małek

Pracownik naukowy na stanowisku 
adiunkta z habilitacją na Wydziale 
Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie. W pracy naukowej zajmuję 
się rozwijaniem metod spektrosko-
powych do detekcji markerów chorób 
cywilizacyjnych. Dodatkowo specjali-
zuję się w badaniu składu i degradacji 
dzieł sztuki oraz artefaktów odkrytych 
w badaniach archeologicznych

Czym zajmuję się w Team Europe?
W Team Europe zajmuję się promocją 
grantów naukowych przyznawanych 
przez Komisję Europejską.

Czym jest dla mnie Europa?
Europa jest po prostu moim domem.

W wolnym czasie?
Moim hobby jest muzyka operowa, 
historia malarstwa i literatura piękna.

Kraków i okolice

kamilla.malek@uj.edu.pl
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dr Paweł Olszewski 

Kierownik Centrum Naukowego 
Uczelni Łazarskiego i ISP PAN, 
Adiunkt w Zakładzie Europeistyki 
Instytutu Studiów Politycz-
nych PAN, adiunkt Uczelnia 
Łazarskiego

Czym zajmuję się w Team Europe?
Kwestie związane z następującą 
tematyką: polski biznes w UE; 
pozycja UE na arenie międzyna-
rodowej; przyszłość Europy; UE 
jako wspólnota pokoju. 

Czym jest dla mnie Europa? 
Europa to rodzina. Pełna różnic, 
problemów, wyzwań, lecz także 
nadziei. 

W wolnym czasie?
Ćwiczę, zwiedzam, czytam.

Radom, Warszawa i okolice  

olszepaw@isppan.waw.pl
pawel.olszewski@lazarski.pl 

dr Joanna 
Orzechowska-
-Wacławska 

Adiunkt w Instytucie Europeisty-
ki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czym zajmuję się w Team Europe?
Polityką społeczną; gospodar-
ką UE; wpływem czynników 
ekonomicznych na powstawanie 
i rozwój ruchów narodowych 
i nacjonalizmów w Europie. 

Czym jest dla mnie Europa?
Europa jest dla mnie domem.

W wolnym czasie?
Surfuję.

Kraków i okolice 

joanna.orzechowska-waclawska@
uj.edu.pl

dr hab. Izabela 
Oleksiewicz

Kierownik w Zakładzie Nauki 
o Bezpieczeństwie na Wydzia-
le Zarządzania Politechniki 
Rzeszowskiej. Ekspert w Fundacji 
im. Kazimierza Pułaskiego oraz 
Wiceprezes w Fundacji Prowa-
dzenia Badań Naukowych

Czym zajmuję się w Team Europe?
Walką z terroryzmem i bez-
pieczeństwem UE; zjawiskiem 
migracji; ochroną danych 
osobowych.

Czym jest dla mnie Europa?
Europa to próba dążenia do 
doskonałości.

W wolnym czasie?
Lubię góry i podróże.

Rzeszów i okolice 

oleiza@interia.pl

prof. zw. dr hab. 
Marian Noga

Dyrektor Instytutu Finansów i Rachunkowo-
ści Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu;
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

prof. 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 sportem 
i folklorem muzycznym.

Warszawa i okolice 

anowfar@gmail.com

mailto:joanna.orzechowska-waclawska%40uj.edu.pl%0D?subject=
mailto:joanna.orzechowska-waclawska%40uj.edu.pl%0D?subject=
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dr hab. Beata Piskorska

Adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych 
i Spraw Międzynarodowych Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 
w Lublinie

Czym zajmuję się w Team Europe?
Problematyką integracji europejskiej; 
polityką zagraniczną Unii Europejskiej 
– wymiarem wschodnim (Partnerstwo 
Wschodnie, Europejska Polityka Sąsiedz-
twa); pozycją Unii Europejskiej na arenie 
międzynarodowej; polityką bezpie-
czeństwa UE; soft power w stosunkach 
międzynarodowych.

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

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

Lublin i okolice

bpiskorska@kul.pl

Marek Pasztetnik

Prezes Zarządu Zachodniej Izby Gospo-
darczej – Pracodawcy i Przedsiębiorcy; 
Doradca Prezydenta Pracodawców RP; Na-
uczyciel akademicki WSB we Wrocławiu

Czym zajmuję się w Team Europe?
Zarządzaniem; gospodarką UE; polityką 
przemysłową UE; zagadnieniami związa-
nymi z badaniami naukowymi; edukacją 
UE; europejską polityką sąsiedztwa; eu-
ropejskim panelem testów biznesowych; 
współpracą międzynarodową 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, podróżuję 
i interesuję się literaturą. 

Wrocław i okolice 

m.pasztetnik@zig.pl

dr Anna Przybylska 

Adiunkt w Instytucie Socjologii 
Uniwersytetu Warszawskiego;
Kierownik Centrum Deliberacji

Czym zajmuję się w Team Europe?
Mechanizmami partycypacji 
obywatelskiej; dialogiem; 
deliberatywnymi konsultacjami 
społecznymi – metodologią, 
dobrymi praktykami i wykorzy-
staniem IT, jak też współpracą 
w tym zakresie z przedstawicie-
lami administracji publicznej 
i sektora pozarządowego.

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

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

Warszawa i okolice 

a.przybylska@uw.edu.pl

dr hab. Andrzej 
Podraza
prof. nadzw. KUL

Kierownik Katedry Stosunków 
Międzynarodowych KUL

Czym zajmuję się w Team Europe?
Reformami traktatowymi UE; 
systemem instytucjonalnym UE; 
aktywnością międzynarodową 
UE; Europejską Polityką Bezpie-
czeństwa i Obrony UE; stosunka-
mi UE-USA; polityką wschodnią 
UE; teoriami i koncepcjami 
integracji europejskiej; tożsamo-
ścią europejską.

Czym jest dla mnie Europa?
Europa to obecnie wielka 
przestrzeń współpracy narodów 
i państw, które zostały ukształto-
wane 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 Zakładzie Europeistyki 
Instytut Politologii Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu

Czym zajmuję się w Team Europe?
Integracją europejską; zagadnie-
niami instytucjonalnymi (Trybu-
nałem Sprawiedliwości); prawem 
europejskim i prawodawstwem 
polskim; polityką regionalną; 
procesami decyzyjnymi; imple-
mentacją 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 Europej-
ska to nowa historia dziejąca się 
na naszych oczach. 

W wolnym czasie?
Biegam na długie dystanse, 
pływam. Podróżuję po Europie 
z aparatem. Pasjonuję się wyści-
gami samochodowymi.

Toruń i okolice 

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

Adiunkt w Zakładzie Badań nad Integracją 
Europejską Wydziału Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu;
Sekretarz redakcji i zastępca redaktora 
naczelnego czasopisma Rocznik Integracji 
Europejskiej oraz Wiceprezes Ośrodka 
Badań i Edukacji Europejskiej

Czym zajmuję się w Team Europe?
Systemem instytucjonalnym Unii 
Europejskiej; wspólną polityką zagraniczną 
i bezpieczeństwa UE; wspólną polityką bez-
pieczeństwa 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 kalejdosko-
pie, stale zmienna, stale fascynująca.

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

Poznań i okolice, Bydgoszcz i okolice 

beata.przybylska-maszner@amu.edu.pl

dr Mariusz Ruszel

Politolog, adiunkt w Katedrze 
Ekonomii Wydziału Zarządzania 
Politechniki Rzeszowskiej im. 
Ignacego Łukasiewicza. Założyciel 
oraz ekspert Instytutu Polityki 
Energetycznej im. Ignacego 
Łukasiewicza.

Czym zajmuję się w Team Europe?
Tematyką bezpieczeństwa 
energetycznego oraz polityki 
energetycznej ze szczególnym 
uwzględnieniem Polski oraz Nie-
miec, a także polityką energetycz-
no-klimatyczną UE.

Czym jest dla mnie Europa? 
Jednością w różnorodności, ale ta 
jedność nie wyklucza narodowych 
interesów.

W wolnym czasie?
Uprawiam sport.

Rzeszów i okolice

mruszel@prz.edu.pl

dr Katarzyna 
Stachurska-Szczesiak

Adiunkt w Zakładzie Stosunków 
Międzynarodowych na Uniwer-
sytecie Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie 

Czym zajmuję się w Team Europe?
Tematyką integracji europejskiej 
– południowym wymiarem Unii Eu-
ropejskiej (procesem barcelońskim, 
państwami Maghrebu, programem 
MEDA, Europejską Polityką Sąsiedz-
twa) oraz polityką informacyjną UE; 
stosunkami europejsko-arabskimi; 
problemami metodologii badań 
stosunków międzynarodowych.

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?
Wolny czas poświęcam dzieciom. 
Moje hobby to ogród i muzyka.

Lublin i okolice 

Kstachurska9@wp.pl
katarzyna.stachurska-szczesiak@poczta.
umcs.lublin.pl

dr Elżbieta 
Skotnicka-Illasiewicz 

Prowadzę badania i opracowuję analizy społecz-
nych wymiarów polskiego członkostwa w Unii 
Europejskiej. Jestem społecznie zaangażowana 
w działania Fundacji: Polska w Europie, Pro 
Publico Bono, Centrum Prasowe Europy Środko-
wej i Wschodniej, Węzły Pamięci i współpracuję 
z Zespołem Analiz i Badań Społecznych przy 
Kancelarii Premiera RP

Czym zajmuję się w Team Europe?
Analizą społecznych pozytywnych i negatywnych 
następstw członkostwa Polski w UE. Prowadzę 
wykłady, uczestniczę w konferencjach, audycjach 
radiowych i telewizyjnych na ten temat.

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?
Interesuję się sztuką, muzyką, literaturą i tury-
styką górską.

Warszawa i okolice

skotnicka.illasiewicz@gmail.com

mailto:katarzyna.stachurska-szczesiak%40poczta.umcs.lublin.pl?subject=
mailto:katarzyna.stachurska-szczesiak%40poczta.umcs.lublin.pl?subject=
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Bogusław 
Stanisławski

Emerytowany wykładowca 
języka angielskiego na SGH, 
obecnie zajmuje się działalnością 
społeczną – edukacja na rzecz 
społeczeństwa obywatelskiego 
i praw człowieka. Jest członkiem 
rad dwóch fundacji

Czym zajmuję się w Team Europe?
Kształtowaniem się wartości 
europejskich; UE jako wspól-
nota pokoju; państwo prawa; 
zwalczanie dyskryminacji, 
rasizmu i wykluczania (problem 
uchodźców).

Czym jest dla mnie Europa?
Obszar wspólnych wartości 
gwarantujących pokój, poczucie 
bezpieczeństwa i wyrównywanie 
szans.

W wolnym czasie?
Czas wolny nieograniczony: obok 
działalności społecznej – podró-
żowanie, blog, do niedawna – 
jazda konna, kajaki, książka.

Warszawa i okolice

boguslawstanislawski@wp.pl

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

Pracownik naukowy w Zakładzie 
Stosunków Międzynarodowych 
Uniwersytetu Kazimierza Wiel-
kiego w Bydgoszczy 

Czym zajmuję się w Team Europe?
Zagadnieniami instytucjonalny-
mi; TTIP; polityką zagraniczną 
UE w obszarze interregionali-
zmu; polityką regionalną; fundu-
szami strukturalnymi.

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

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

Bydgoszcz i okolice 

maeszatlach@wp.pl

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

Kierownik Seminarium dok-
toranckiego WSIiZ; Członek 
European Academic Network on 
Romani Studies

Czym zajmuję się w Team Europe?
Polityką wobec mniejszości 
(w szczególności romskiej); poli-
tyką audiowizualną i medialną; 
polityką spójności; polityką pu-
bliczną; 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 hab. Wojciech 
Śleszyński
prof. nadzw. Uniwersytetu 
w Białymstoku

Prorektor ds. kształcenia Uniwer-
sytetu w Białymstoku, dyrektor 
Muzeum Pamięci Sybiru

Czym zajmuję się w Team Europe?
Pozycją UE na arenie między-
narodowej, ze szczególnym 
uwzględnieniem kontaktów z jej 
wschodnimi sąsiadami. Współ-
pracą naukowa i dydaktyczną 
w ramach programów Erasmus 
i Erasmus+.

Czym jest dla mnie Europa?
Wspólną ideą na wielobarwnej 
narodowo i kulturowo mapie 
Europy.

W wolnym czasie?
Zimą narty, latem żeglarstwo, 
cały rok rower.

Białystok i okolice 

w.sleszynski@uwb.edu.pl

dr Ewa Szostak

Adiunkt w Katedrze Polityki 
Ekonomicznej i Europejskich Stu-
diów Regionalnych Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu

Czym zajmuję się w Team Europe?
Polityką gospodarczą, ryn-
kiem pracy, demokratycznymi 
zmianami rozumianymi jako 
decentralizacja, regionalizacja, 
społeczeństwo obywatelskie.

Czym jest dla mnie Europa?
Europa to mój dom, miejsce, w któ-
rym jestem bezpieczna.

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

Wrocław

Ewa.Szostak@ue.wroc.pl

dr hab. Piotr Tosiek

Adiunkt w Instytucie Europeisty-
ki Wydziału Nauk Politycznych 
i Studiów Międzynarodowych 
Uniwersytetu Warszawskiego

Czym zajmuję się w Team Europe?
Systemem instytucjonalnym UE; 
teoriami integracji UE; admini-
stracyjnym 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 

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

dr hab. 
Marta Witkowska

Kierownik Zakładu Prawa i Instytucji 
Europejskich w Instytucie Europe-
istyki WNPiSM UW; Prezes Oddziału 
Warszawskiego Polskiego Towarzy-
stwa Studiów Europejskich 

Czym zajmuję się w Team Europe?
Kwestiami obywatelstwa europejskie-
go; procesami podejmowania decyzji 
w UE; europejskimi partiami politycz-
nymi; prawem UE i jego stosowaniem; 
politykami i instytucjami UE. 

Czym jest dla mnie Europa? 
To szczególny kontynent, na którym 
mieszkam i którego państwa starają się 
podjąć współpracę w celu wspólnego 
rozwiązywania problemów występu-
jących w płaszczyznach społecznej, 
gospodarczej, politycznej oraz w sferze 
bezpieczeństwa.

W wolnym czasie?
Angażuję się w popularyzację wiedzy 
podczas wykładów otwartych i na 
uniwersytetach trzeciego wieku.

Warszawa i okolice 

m.witkowska@uw.edu.pl

dr Bartłomiej Zapała

Dziennikarz i wykładowca Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego, adiunkt w Instytucie Polityki 
Międzynarodowej i Bezpieczeństwa UJK. Wicepre-
zes Stowarzyszenia Rozprawy o Europie.
Specjalizuje się w informowaniu i komentowaniu 
procesu integracji europejskiej i wpływu, jaki UE 
wywiera na codzienne życie mieszkańców. Nagro-
dzony 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 mieszkańcom, 
dialogiem społecznym i kampaniami informacyj-
nymi dotyczącymi spraw europejskich; dyskusją 
o przyszłości Europy i próbami demokratyzo-
wania integracji, a także regułami dotyczą-
cymi funkcjonowania mediów (tradycyjnych 
i społecznościowych).

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

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

Kielce i województwo świętokrzyskie

bzapala@gmail.com

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 tematy-
ka procesów kształtowania decyzji 
i funkcjonowania instytucji UE, proble-
matyka jednolitego 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 sie jak u siebie. 

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

Warszawa

truszczynskijan@gmail.com



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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