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Wybierz swoją przyszłość 

Już ponad 100 milionów odsłon miał film "Wybierz swoją przyszłość" będący częścią przedwyborczej 

kampanii informacyjnej Parlamentu Europejskiego. Premiera filmu miała miejsce w czwartek 25 kwietnia. 

Wyreżyserowany przez wielokrotnie nagradzanego Frédérica Planchona, film dokumentuje intensywne, 

piękne i kruche chwile, kiedy dzieci przybywają na świat w całej Europie i ma nas skłonić do refleksji nad 

tym, dlaczego głosujemy. Wszystkie narodziny przedstawione w filmie są prawdziwym materiałem 

dokumentalnym. Jako jeden z głównych elementów kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego w 

2019 roku, film ma na celu uświadomienie Europejczykom ich wspólnych wartości, emocji i 

odpowiedzialności.  

 

Słowami dziewczynki prowadzącej narrację w filmie: "Każdy z nas może zostawić ślad, ale razem 

możemy coś zmienić". 

Film "Wybierz swoją przyszłość" 
Wybory europejskie  
Niezbędnik wyborcy  
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=R3tErFvAgag
http://www.wybory-europejskie.eu/
http://www.europarl.europa.eu/poland/pl/strona_glowna/tym-razem-g-osuj-wybory-europejskie-2019.html
http://www.europarl.europa.eu/


 Zaproszenia 
 

   

 

Biuro PE w Miasteczku Schumana  
 

W sobotę 11 maja w godz. 10:00-15:00 będziemy obecni w Miasteczku 

Schumana na Krakowskim Przedmieściu. W namiocie na 

odwiedzających czekać będzie moc atrakcji dla osób w każdej grupie 

wiekowej. Będą zabawy, konkursy i nagrody! Podczas wszystkich 

wydarzeń pracownicy BPE chętnie dostarczą informacji na temat 

Parlamentu Europejskiego, jego działalności i wyborów do PE. 
Więcej informacji - 11 maja 2019  
 

    

   

 

 Biuro PE na Nocy Muzeów 

18 maja w od godz. 19:00  do 1:00 będziemy obecni przed Centrum 

Nauki Kopernik, gdzie zapewnimy kolejne atrakcje oraz informacje o 

wyborach do PE 26 maja. 
Więcej informacji - 18 maja 2019 
 

    

   

 

Koncert "Gwiazdy Wolności" w Krakowie 

15 maja będziemy świętować 15-lecie przyłączenia Polski do Unii 

Europejskiej podczas koncertu "Gwiazdy Wolności" w Krakowie. 

Ze sceny na Placu Szczepańskim usłyszymy m.in. „Wolność” Marka 

Grechuty, „Dziwny jest ten świat” Czesława Niemena, „Tolerancję” 

Stanisława Soyki, „Nie pytaj o Polskę” Obywatela G.C., „Arahję” Kultu 

czy „Mówię Ci że…” Tiltu. Start o godz. 20:30. Wstęp wolny! 
Więcej informacji  - 15 maja 
 

    

   

 

"Weź to pod lupę! -  warsztaty poświęcone 
narzędziom UE służącym weryfikacji faktów oraz 
monitoringowi fałszywych wiadomości 

20 maja w godz. 17.00-18.30 zapraszamy do Domu Europy, ul. Jasna 

14/16A w Warszawie, na warsztaty współorganizowane przez Biuro 

Parlamentu Europejskiego w Polsce oraz inicjatywę „Wojownicy 

Klawiatury” w ramach kampanii #tymrazemglosuje.eu, które odbędzie 

się pod hasłem: "Weź to pod lupę! -  warsztaty poświęcone narzędziom 

UE służącym weryfikacji faktów oraz monitoringowi fałszywych 

wiadomości. Zapisy: https://bit.ly/2LAU5md  
Więcej informacji  - 15 maja 
 

    

http://www.europarl.europa.eu/poland/pl/strona_glowna/aktualnosci/news/2019/maj_2019/dzien_europy_2019.html
http://www.europarl.europa.eu/poland/pl/strona_glowna/aktualnosci/news/2019/maj_2019/dzien_europy_2019.html
https://www.facebook.com/MusicCompanyPl/photos/gm.320196095343610/2766428280053859/?type=3&theater
https://polska.tymrazemglosuje.eu/190520_pl_warsaw_warsztaty_fakenews


 Wydarzenia 
 

   

 

Dzień otwarty w Biurze PE w Warszawie 

9 maja z okazji Dnia Europy Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce 
zorganizowało Dzień Otwarty. Głównym celem tego wydarzenia było 
przybliżenie mieszkańcom Warszawy działalności Parlamentu 
Europejskiego, a także - ze względu na zbliżające się wybory 
europejskie - zachęcenie do wzięcia w nich udziału oraz promocja 
kampanii profrekwencyjnej "Tym razem głosuję".Goście Dnia Otwartego 
rozmawiali z pracownikami Biura, pobierali broszury, otrzymywali flagi 
europejskie i inne gadżety. Przy stoisku istniała również możliwość 
zarejestrowania się jako uczestnik kampanii. 
Więcej informacji  - 9 maja 2019  
 

    

   

 

Dzień Europy - konferencja Instytutu In.Europa 

Podczas konferencji zorganizowanej przez Instytut In.Europa z okazji 

Dnia Europy 9 maja w Centrum Nauki Kopernik opowiadaliśmy o 

kampanii "Tym razem głosuję" i o tym, jak zachęcić młodych ludzi do 

pójścia na wybory do Parlamentu Europejskiego 26 maja. 
Więcej informacji - 9 maja 2019  
 

    

   

 

Lekcja europejska dla młodzieży 

Podczas Dnia Otwartego 9 maja gościliśmy grupę młodzieży z 63 LO 

im. Kossutha z Warszawy (Szkoła-Ambasador Parlamentu 

Europejskiego). Uczniowie, z których niektórzy już będą mogli głosować 

w wyborach do PE 26 maja 2019, wysłuchali wykładu o historii 

Deklaracji Schumana oraz idei integracji europejskiej. Wspólnie 

świętowaliśmy Dzień Europy oraz 15. rocznicę członkostwa Polski w 

Unii Europejskiej. Spotkanie zakończyło sie pokrojeniem tortu w 

kształcie flagi Unii Europejskiej.  
Więcej informacji  - 9 maja 2019  
 

    

   

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego - wszystko, 
co chcesz wiedzieć, a boisz się zapytać 

7 maja w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 

odbyła się debata ekspercka „Wybory do Parlamentu Europejskiego - 

wszystko, co chcesz wiedzieć, a boisz się zapytać”. Celem debaty było 

przybliżenie działalności Parlamentu Europejskiego oraz wpływu tej 

instytucji na życie obywateli. Zaproszeni eksperci: Jacek Safuta 

(Dyrektor Biura PE w Polsce), dr Magdalena Góra (Instytut Europeistyki 

http://www.europarl.europa.eu/poland/pl/strona_glowna/aktualnosci/news/2019/maj_2019/dzien_europy_2019.html
http://ineuropa.pl/dzien-europy-2019/european-spring-european-dream/
http://www.europarl.europa.eu/poland/pl/strona_glowna/aktualnosci/news/2019/maj_2019/dzien_europy_2019.html


UJ) oraz Karolina Zbytniewska (redaktor naczelna Euractiv.pl) 

rozmawiali o nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego 

oraz możliwej dystrybucji miejsc w PE.  
Więcej informacji - 9 maja 2019  
 

    

   

 

Seminarium dla dziennikarzy mediów 
regionalnych 

7 maja w Bełchatowie odbyło się seminarium dla dziennikarzy mediów 

regionalnych na temat Parlamentu Europejskiego i nadchodzących 

wyborów europejskich. Dziennikarze zapoznali się z ofertą 

audiowizualną PE, narzędziami przydatnymi podczas relacjonowania 

wyborów oraz źródłami grafik i informacji o Parlamencie Europejskim 

oraz działalności posłów. 
Więcej informacji o imprezach dla mediów  - 7 maja 2019  
 

    

   

 

Warsztaty z fact-checkingu 

29 kwietnia w Domu Europy w Warszawie Koło Spraw Zagranicznych 

Instytutu Spraw Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego 

razem z stowarzyszeniem Wojownicy Klawiatury i Biurem Parlamentu 

Europejskiego w Polsce zorganizowało warsztaty "Let's Take a Closer 

Look!" z fact-checkingu i narzędzi monitorowania fałszywych informacji 

o Unii Europejskiej. Spotkanie było skierowane do anglojęzycznych 

wolontariuszy kampanii #thistimeimvoting.eu i było poświęcone 

zjawisku fake news oraz promowaniu głosowania w wyborach 

europejskich 2019.Podczas spotkania można było się dowiedzieć o 

rosnącym zagrożeniu dezinformacją w mediach społecznościowych. 
Dowiedz się więcej  - 29 kwietnia 2019  
 

    

   

 

Bieg dla Europy  

Dnia 28 kwietnia BPE w Polsce we współpracy z Przedstawicielstwem 

Komisji Europejskiej w Polsce zorganizowało Bieg dla Europy. 

Wydarzenie odbyło się na terenie kompleksu rekreacyjnego w 

Arturówku w Łodzi. Trasa 5,5 kilometrowego biegu wyznaczona była na 

terenie malowniczego Lasu Łagiewnickiego, który jest największym w 

Polsce i jednym z największych w Europie kompleksem leśnym leżącym 

na terenie miejskim. Na starcie zawodów, które miały promować 

uczestnictwo w wyborach do Parlamentu Europejskiego, stanęło prawie 

pół tysiąca osób. Przedstawiciele organizatorów wygłosili krótkie 

prelekcje na temat wyborów, a na stoiskach rozdawane były materiały 

promocyjne i informacyjne.  

https://polska.tymrazemglosuje.eu/07_05_19_pl_krakow_wybory_do_parlamentu_europejskiego_wszystko_co_chcesz_wiedzie_a_boisz_si_zapyta
http://www.europarl.europa.eu/poland/pl/strona_glowna/informacje_dla_mediow.html
http://thistimeimvoting.eu/
https://polska.tymrazemglosuje.eu/190429_pl_warsaw_let_s_take_a_closer_look_a_workshop_on_eu_fact_checking_and_fake_news_monitoring_tools


Więcej informacji  - 28 kwietnia 2019  
 

    

 Aktualności 
 

   

 

Jak głosować w wyborach europejskich? 
 

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce odbędą się 26 maja 

2019 r. Każdy, kto najpóźniej w dniu wyborów ukończył 18 lat, ma prawo 

głosować. Przy spełnieniu określonych warunków można również 

głosować będąc poza granicami kraju. 
 
Więcej informacji  - 26 maja 2019  
 

    

   

 

Gdzie będą dostępne wyniki wyborów? 
 

Nowa, dynamiczna strona internetowa, która zawierać będzie wszystkie 

wyniki poprzednich i obecnych wyborów europejskich jest już dostępna 

we wszystkich językach urzędowych UE. 

https://wyniki-wybory.eu/ będą aktualizowane w czasie rzeczywistym 

podczas nocy wyborczej 26 maja na podstawie ogólnych wyników 

wyborów europejskich, z uwzględnieniem podziałów na kraje, zgodnie 

z informacjami przekazywanymi przez władze krajowe. 
 
Więcej informacji   - 26 maja 2019 
 

    

   

Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce  

 

+48 22 595 24 70  
  

 

epwarszawa@europarl.europa.eu 
 

  

 

@epwarszawa 
  

 

@PE_Polska 
  

 

@pe_polska 
  

 

https://www.facebook.com/Bieg.dla.Europy/
http://www.wybory-europejskie.eu/
https://wyniki-wybory.eu/
https://wyniki-wybory.eu/
http://www.comansys.ep.parl.union.eu/
http://www.comansys.ep.parl.union.eu/
https://www.facebook.com/epwarszawa
https://twitter.com/PE_Polska
https://www.instagram.com/pe_polska/


   

   

Wszelkie informacje zawarte w niniejszym biuletynie zostały wybrane przez sekretariat Parlamentu Europejskiego i są 

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

nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Parlamentu Europejskiego. Biuletyn może zawierać odnośniki do stron 

internetowych utworzonych i prowadzonych przez inne organizacje. Sekretariat niekoniecznie popiera poglądy wyrażone 

na tych stronach internetowych. 

   

  Zrezygnuj z subskrypcji 
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