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Szanowni Państwo, od 2014 roku, kiedy to wielu 

z Państwa obdarzyło mnie zaufaniem, głosując na 

mnie w wyborach do Parlamentu Europejskiego, 

reprezentuję Państwa – i Naszą Ojczyznę, Polskę 

– w tej ważnej instytucji unijnej. Starałem się, jak 

najlepiej wypełniać powierzone mi zadanie, pracując 

w wielu dziedzinach, które obejmują regulacje unijne. 

Oto kolejne sprawozdanie z mojej działalności. W tej 

broszurze znajdą Państwo najważniejsze informacje 

o tym, czym zajmowałem się w PE przez ostatnie 

dwa lata oraz o tym, co udało mi się osiągnąć. 

Mam nadzieję, że ta relacja spotka się z życzliwym 

Państwa przyjęciem, a moja działalności jako europosła 

uzyska Państwa pozytywną ocenę.



ZDZISłAW KRASNoDęBSKI
Polski socjolog, filozof społeczny, publicysta, profesor Uniwersytetu 
w Bremie (Niemcy) oraz krakowskiej Akademii Ignatianum. Specjalizuje się 
w teoriach socjologicznych, filozofii społecznej i politycznej oraz kwestiach 
integracji europejskiej i relacji polsko-niemieckich. W Polsce wykładał także 
na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie. Gościnnie wykładał na czołowych światowych 
uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych (Uniwersytet Columbia, 
Katolicki Uniwersytet Ameryki, Uniwersytet Princeton) i Wielkiej Brytanii 
(Uniwersytet Cambridge, Uniwersytet Oxfordzki). Jest autorem wielu prac 
naukowych, książek i publikacji z dziedziny socjologii, filozofii i polityki. 
Do najważniejszych z nich należą: „Rozumienie ludzkiego działania“, 
„Upadek idei postępu”, „Demokracja peryferii” oraz „Już nie przeszkadza”.

W 2005 r. został członkiem honorowego komitetu poparcia Lecha 
Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich. Od 2007 do 2009 członek Rady 
Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów. W 2010 r. Prezydent RP Lech 
Kaczyński powołał go na członka Narodowej Rady Rozwoju. W latach 2007 – 
2010 wchodził w skład Rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, 
do której ponownie został powołany w grudniu 2015 r. Od roku 2016 
jest także Przewodniczący Rady Instytutu Zachodniego, a od 2017 
Przewodniczącym Rady Instytutu Adama Mickiewicza.

Założyciel Fundacji Dyplomacja i Polityka oraz Fundacji Polska Wielki Projekt. 
Prezes Stowarzyszenia Twórców dla Rzeczypospolitej.

Od lat profesor Krasnodębski jest zaangażowany w kształtowanie relacji 
polsko-niemieckich. W latach 2006-2008 był przewodniczącym rady Fundacji 
Współpracy Polsko-Niemieckiej. Ma duży wkład w rozwój polonistyki jako 
kierunku studiów i zwiększenia oferty nauki języka polskiego jako języka 
macierzystego w Niemczech. Jest inicjatorem polsko-niemieckich projektów 
naukowych, konferencji oraz wymiany naukowców i studentów. Jest 
członkiem założycielem Towarzystwa im. Helmutha Plessnera, gromadzącego 
badaczy zajmujących się antropologią filozoficzną. Na Uniwersytecie 
w Bremie profesor Krasnodębski kierował Instytutem Badań Europy 
Środkowej i Wschodniej na Wydziale Nauk Społecznych (1998-2009) oraz 
interdyscyplinarnymi studiami Kultury Polskiej (1997-2008). Ponadto, 
był jednym z inicjatorów kierunku studiów europejskich na Uniwersytecie 
w Bremie.

W 2014 r. zdobył mandat posła do Parlamentu Europejskiego z okręgu nr 4 
(Warszawa i 8 powiatów) uzyskując blisko 100 tysięcy głosów.

W 2015 r. prof. Zdzisław Krasnodębski został członkiem Rady Kampanii 
Prezydenckiej kandydata Prawa i Sprawiedliwości na urząd Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy.

Od 2010 roku pełni także funkcję przewodniczącego Kapituły Nagrody 
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Nagroda przyznawana jest corocznie 
podczas Kongresu Polska Wielki Projekt, w którego Radzie Programowej 
także zasiada prof. Z. Krasnodębski.
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DotYChCZASoWA KADENCjA 
W LICZBACh:

97 wystąpień na posiedzeniach plenarnych

12 sprawozdań

12  opinii jako sprawozdawca 
lub kontrsprawozdawca

62 projektów rezolucji

21 pytań parlamentarnych

544 
 artykułów, wywiadów i wystąpień 
w mediach 

blisko 500 
 osób odbyło wizyty studyjne w PE 
na zaproszenie prof. Krasnodębskiego



Bezpieczeństwo energetyczne

Jednolity rynek cyfrowy

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Transatlantyckie Partnerstwo  
w dziedzinie Handlu i Inwestycji

Kryzys demograficzny

Zwalczanie bezrobocia ludzi młodych

Relacje polsko-niemieckie

Firmy rodzinne

 Polityka historyczna

Ochrona dziedzictwa kulturowego

GłóWNE oBSZARY 
DZIAłALNośCI



WYBRANE WYStąPIENIA, 
SPRAWoZDANIA, oPINIE I PRojEKtY 
REZoLUCjI
A. WYStąPIENIA NA PoSIEDZENIACh PLENARNYCh M.IN NA tEMAt:
 a. wpływu gazociągu Nord Stream 2 na rynek gazu w Europie Środkowo-Wschodniej; 
 b. dyplomacji gospodarczej UE; 
 c. nowego pakietu energetycznego; 
 d. upamiętnienia 75. rocznicy masakry w Babim Jarze pod Kijowem; 
 e. polemiki wokół polskich przepisów regulujących aborcję; 
 f. niezgodności unijnego mechanizmu dt. demokracji z traktatami i zasadą pomocniczości; 
 g. afery Bahama Leaks w odniesieniu do unijnych komisarzy; 
 h. stosunków UE z Rosją po aneksji Krymu; 
 i. procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie; 
 j. genezy zagrożenia terrorystycznego w Europie; 
 k.  rajów podatkowych w UE i objęcia koncernów międzynarodowych obowiązkiem sprawozdawczości 

finansowej; 
 l. stanu unii energetycznej;
 m. mowy nienawiści, populizmu i fałszywych wiadomości w mediach społecznościowych;
 n. sytuacji chrześcijan na Bliskim Wschodzie;
 o. cyfryzacji europejskiego przemysłu;
 p.  oceny realizacji wytycznych UE w sprawie praw człowieka dotyczących wolności wypowiedzi 

w internecie i poza nim;
 q. planu obrony UE i przyszłości Europy;
 r. środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego;
 s. Nordstream 2;
 t. przeciwdziałania nielegalnej imigracji i przemytu ludzi w regionie Morza Śródziemnego;
 u. ,,Paradise papers’’.

B.  SPRAWoZDAWCA RAPoRtóW PARLAMENtARNYCh W SPRAWIE:
 a.  ustanowienia mechanizmu wymiany informacji w odniesieniu do umów międzyrządowych 

i niewiążących instrumentów w dziedzinie energii między państwami członkowskimi a państwami 
trzecimi;

 b.  wykorzystania potencjału małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w zakresie tworzenia miejsc pracy; 
 c.  działań następczych w związku ze strategicznymi ramami europejskiej współpracy w dziedzinie 

kształcenia i szkolenia (ET 2020).



C. KoNtRSPRAWoZDAWCA RAPoRtóW PARLAMENtARNYCh W SPRAWIE:
 a. nowej struktury rynku energii; 
 b. zdolności europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony do działania w przestrzeni kosmicznej.
 c.  przyjęcia Programu badawczego Funduszu Badawczego Węgla i Stali i wieloletnich wytycznych 

technicznych dotyczących tego programu; 

D. KoNtRSPRAWoZDAWCA W SPRAWoZDANIU PARLAMENtARNYM W SPRAWIE:
 a. wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona rozporządzenia i dyrektywy); 
 b.  Europejskiego Programu Rozwoju Przemysłu Obronnego mającego na celu wspieranie 

konkurencyjności i innowacyjności przemysłu obronnego UE.

E. SPRAWoZDAWCA oPINII PARLAMENtARNYCh W SPRAWIE:
 a.  uzasadnionych środków ochrony sygnalistów działających w interesie publicznym podczas ujawniania 

poufnych informacji posiadanych przez przedsiębiorstwa i organy publiczne;
 b.  praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym.
 c. ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej
 
F. KoNtRSPRAWoZDAWCA oPINII PARLAMENtARNYCh W SPRAWIE:
 a. unijnej komunikacji strategicznej w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich; 
 b. upoważnienia do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2017; 
 c.  programu Erasmus+ i innych narzędzi wspomagania mobilności w kształceniu i szkoleniu zawodowym 

– podejścia zakładającego uczenie się przez całe życie; 
 d.  kontroli wydatkowania i monitorowania gospodarności w realizacji unijnych programów gwarancji dla 

młodzieży.

G. WSPółAUtoR  PRojEKtóW  REZoLUCjI M.IN. W SPRAWIE: 
 a. sytuacji w Syrii; 
 b. sytuacji na Białorusi; 
 c. systematycznego masowego mordowania mniejszości religijnych przez ISIS;  
 d. poszanowania praw człowieka na Krymie, w szczególności sytuacji Tatarów krymskich; 
 e. potrzeby europejskiej polityki reindustrializacji; 
 f. sytuacji w Burundi;
 g. Gwatemali, w szczególności sytuacji obrońców praw człowieka;
 h. sytuacji w zakresie praw człowieka i demokracji w Nikaragui;
 i. ukraińskich więźniów w Rosji oraz sytuacji na Krymie;
 j. sytuacji na Białorusi;
 k. strategii UE na rzecz Syrii;
 l. osiągnięcia rozwiązania dwupaństwowego na Bliskim Wschodzie;
 m.  opracowania ambitnej strategii przemysłowej UE jako strategicznego priorytetu na rzecz wzrostu 

gospodarczego, zatrudnienia i innowacji w Europie;
 n. sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce;
 o. ataków terrorystycznych w Somalii.

h. AUtoR PYtAń PARLAMENtARNYCh  Do KoMISjI LUB RADY M.IN W SPRAWIE: 
 a. decyzji KE dotyczącej gazociągu OPAL; 
 b. podstaw naukowych polityki klimatycznej w UE; 
 c. stanu wolności mediów w Niemczech; 
 d.  wyroku niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego ws. gremiów zarządzających niemiecką telewizją 

publiczną ZDF; 
 e. nowelizacji francuskiego Kodeksu zdrowia publicznego;
 f. udziału MŚP w przetargach dotyczących DIAS.

I. oFICjALNE DELEGACjE PARLAMENtU EURoPEjSKIEGo
 a.  Delegacja Komisji Przemysłu, Energii i Badań Naukowych PE do Warszawy i Krakowa, 22 maja 2017 r.
 b.  Delegacja Parlamentu Europejskiego na Posiedzenie Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, Tbilisi, 26-

28 maja 
 c. Delegacja Komisji Kultury i Edukacji PE do Tallina, 30 czerwca, Tallin
 d. Delegacja PE na Spotkanie międzyparlamentarne z Kongresem USA, 4-6 grudnia, Waszyngton
 e.  Delegacja Komisji Energii, Badań Naukowych i Przemysłu PE do Chile, 18-20 grudnia, Santiago de Chile



Europejskie spotkanie z kulturą – pokazy filmów w reżyserii Lecha Majewskiego, 27-29 marca 2017 r., Bruksela

Kongres Polska Wielki Projekt, 18-21 maja 2017 r., Warszawa

Seminarium pt. „Text and data mining: why Europe needs it?”, 21 czerwca 2017 r., Bruksela 

Konferencja „Posted Workers and Mobility Package. Challenges for Entreprises from Central and Eastern Europe”, 
11 października 2017 r., Bruksela

Międzynarodowa konferencja pt. ,,Tradycje parlamentarne w Europie Środkowej i Wschodniej, 20-22 października 2017 r., 
Przemyśl-Krasiczyn

Wykład Davida Engelsa pt. ,,Przyszłość Unii Europejskiej przez pryzmat doświadczeń z przeszłości”, 17 listopada 2017 r., 
Warszawa

„Od Sofoklesa do Becketta: dylematy kulturowe Unii Europejskiej” – polonijne spotkanie z Antonim Liberą, 6 grudnia 
2016 r., Bruksela

Pokaz filmów polskich w Bremie i przyjęcie z okazji Dnia Niepodległości z udziałem prof. A. Przyłębskiego, Ambasadora RP 
w Niemczech, 11 listopada- 8 grudnia 2016 r., Brema

Konkurs dla uczniów Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Joachima Lelewela przy Ambasadzie RP w Brukseli; 
nagrody główne: wizyta studyjna w Wilnie i staże w Parlamencie Europejskim; 

Wysłuchanie publiczne „Brama Północna – nowe konkurencyjne źródła gazu dla Europy” z udziałem ministra Piotra 
Naimskiego i Marosa Sefcovica, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej , 18 października 2016 r., Bruksela

Panel „Innowacyjny potencjał Polski: pozostawiając przeszłość za sobą”, podczas Dni Studyjnych Grupy Europejskich 
Konserwatystów i Reformatorów, 20 października 2016 r., Kraków

Wysłuchanie publiczne „Niwelowanie różnic poziomu efektywności programów naukowych i innowacyjnych”, 
29 czerwca 2016 r., Bruksela

VII Kongres Polska Wielki Projekt, 10-12 czerwca 2016 r., Warszawa

Konferencja „Wolność mediów. Kto kontroluje czwartą władzę?”, 25 maja 2016 r., Bruksela

Przewodnictwo Grupie  roboczej EKR ds. Demografii, Polityki Rodzinnej i Międzypokoleniowej, Bruksela

Spotkania z mieszkańcami okręgu wyborczego m.in. w Konstancinie-Jeziornej i na Pradze Północ 

SEMINARIA, KoNFERENCjE
oRAZ INNE PRojEKtY 
ZAINICjoWANE LUB 
WSPółoRGANIZoWANE PRZEZ 
PRoF. ZDZISłAWA KRASNoDęBSKIEGo

WYKłAD DAvIDA ENGELSA Pt. ,,PRZYSZłość UNII EURoPEjSKIEj PRZEZ PRYZMAt DośWIADCZEń 
Z PRZESZłośCI, 17 LIStoPADA 2017 R., WARSZAWA (SEjM RP)
17 listopada w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej odbył się wykład Profesora Davida Engelsa 
pt. ,,Przyszłość Unii Europejskiej przez pryzmat doświadczeń z przeszłości” z udziałem 
Marszałka  Sejmu Marka Kuchcińskiego oraz prof. Zdzisława Krasnodębskiego. Wydarzenie było 
współorganizowane było przez Grupę EKR.
Dr David Engels jest autorem m.in. monografii „Zmierzch. Kryzys Unii Europejskiej a upadek 
Republiki Rzymskiej”, poświęconej kryzysowi tożsamości Unii Europejskiej, w której zestawił różne 
aspekty procesu tworzenia wspólnej tożsamości europejskiej z symptomami kryzysu Republiki 
Rzymskiej w końcowym stadium jej istnienia.

MIęDZYNARoDoWA KoNFERENCjA Pt. ,,tRADYCjE PARLAMENtARNE W EURoPIE śRoDKoWEj 
I WSChoDNIEj, W PAźDZIERNIKU 2017 R., PRZEMYśL-KRASICZYN
Pod koniec października 2017 r. w Przemyślu i Krasiczynie odbyła się międzynarodowa 
konferencja pt. ,,Tradycje parlamentarne w Europie Środkowej i Wschodniej”. Celem konferencji 
było omówienie idei wolnościowych i tradycji parlamentarnych, ukazanie ich siły, ograniczeń i 
przemian, a także refleksja nad ich obecnym wpływem na życie polityczne Europy Środkowej i 
Wschodniej oraz UE. Szerokie grono uczestników złożone z badaczy, ekspertów oraz polityków 
dyskutowało również na temat aktualnego stanu parlamentaryzmu i roli parlamentów 
narodowych.
Wśród prelegentów znaleźli się m.in.: Marszałek Sejmu RP – Marek Kuchciński, prof. Zdzisław 
Krasnodębski, Eryk Mistewicz, prof. Zbigniew Rau, poseł Szymon Szynkowski vel Sęk, Bronisław 
Wildstein oraz wielu gości zagranicznych.



KoNFERENCjA „PoStED WoRKERS AND MoBILItY PACKAGE. ChALLENGES FoR ENtREPRISES 
FRoM CENtRAL AND EAStERN EURoPE”, 11 PAźDZIERNIKA 2017 R., BRUKSELA
Wysłuchanie publiczne z udziałem ekspertów z Polski, Belgii i Danii w przededniu głosowania 
dyrektywy o delegowaniu pracowników w komisji zatrudnienia i spraw socjalnych PE, 
współorganizowane z bułgarskim posłem Angelem Dzhambazkim i polskim Związkiem 
Przedsiębiorców i Pracodawców.

SEMINARIUM Pt. „tExt AND DAtA MINING: WhY EURoPE NEEDS It?”, 21 CZERWCA 2017 R., 
BRUKSELA 
Z inicjatywy prof. Krasnodębskiego, 21 czerwca 2017 r. odbyło się seminarium „Text and 
data mining: why Europe needs it?”. Celem spotkania było przybliżenie posłom i innym 
zainteresowanym stronom kwestii eksploracji tekstu i danych (TDM) i jej znaczenia dla 
innowacyjności europejskiej nauki i biznesu. Otwierając spotkanie prof. Krasnodębski zaznaczył, 
że prace komisji są bardzo trudne, gdyż ścierają się tam interesy wielu stron: badaczy, start-upów, 
koncernów prasowych czy wydawców czasopism naukowych.

KoNGRES PoLSKA WIELKI PRojEKt, 18-21 MAjA 2017 R., WARSZAWA
Siódma edycja Kongresu Polska Wielki Projekt odbyła się w dniach 18-21 maja 2017 r. Nagrodę 
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego otrzymali Ryszard oraz Antoni Krauze. Medal ,,Odwaga 
i wiarygodność’’ otrzymała Irena Lasota. Kongres swoim Patronatem Honorowym objął Prezydent 
RP Andrzej Duda.
Wśród prelegentów Kongresu znaleźli się politycy, przedsiębiorcy i naukowcy z całego świata, m. 
in. prof. Zdzisław Krasnodębski (Przewodniczący Rady Programowej Kongresu), wicepremier prof. 
Piotr Gliński, wicepremier Mateusz Morawiecki, wicepremier dr Jarosław Gowin, minister Mariusz 
Błaszczak oraz wielu innych znakomitych gości.
Profesor Zdzisław Krasnodębski prowadził dyskusję pt. ,,Liberalna demokracja i cnoty narodowe’’. 
Głównymi organizatorami, podobnie jak w roku ubiegłym, byli: Fundacja Polska Wielki Projekt, 
Ośrodek Myśli Politycznej oraz Stowarzyszenie Twórców dla Rzeczypospolitej.

EURoPEjSKIE SPotKANIE Z KULtURą – PoKAZY FILMóW W REżYSERII LEChA MAjEWSKIEGo, 27-
29 MARCA 2017 R., BRUKSELA
Na zaproszenie Zdzisława Krasnodębskiego do Brukseli przyjechał malarz, pisarz i reżyser Lech 
Majewski. Był to kolejne wydarzenie z cykl spotkań skierowanych dla polskich pracowników instytucji 
europejskich pracujących w Brukseli. Pokaz filmu „Młyn i krzyż” i towarzysząca mu dyskusja miała 
miejsce w stałym Przedstawicielstwie RP przy UE, zaś spotkane otworzył jego szef ambasador Jarosław 
Starzyk. W tym samym tygodniu w Parlamencie Europejskim miał miejsce kameralny angielskojęzyczny 
pokaz filmu „Onirica” z udziałem grupy europosłów z różnych państw.

Kongres 
Polska 
Wielki 

Projekt



„oD SoFoKLESA Do BECKEttA: DYLEMAtY KULtURoWE UNII EURoPEjSKIEj” - SPotKANIE 
Z ANtoNIM LIBERą, 6 GRUDNIA 2016 R., BRUKSELA
Na zaproszenie Zdzisława Krasnodębskiego do Brukseli przyjechał pisarz i reżyser Antoni Libera, 
który spotkał się z polskimi pracownikami instytucji europejskich. Podczas spotkania, które odbyło 
się w Domu Polski Wschodniej, Libera przeczytał fragmenty swojej książki o Beckecie, a następnie 
wziął udział w dyskusji z zebranymi gośćmi, którą moderował profesor Krasnodębski. Wieczór 
zakończył koktajl, który stał się doskonałą okazją dla nieformalnej wymiany zdań pomiędzy 
polskimi europosłami a pracownikami instytucji UE. 

PoKAZ FILMóW PoLSKICh W BREMIE I PRZYjęCIE Z oKAZjI DNIA NIEPoDLEGłośCI Z UDZIAłEM 
PRoF. ANDRZEjA PRZYłęBSKIEGo, AMBASADoRA RP W NIEMCZECh, 11 LIStoPADA - 8 GRUDNIA 
2016 R., BREMA (NIEMCY)
11 listopada rozpoczął się, współorganizowany przez prof. Krasnodębskiego, pokaz filmów 
polskich w Bremie. Pokaz swoją obecnością zaszczycili m.in. ambasador RP w Niemczech 
prof. Andrzej Przyłębski z Małżonką oraz Konsul Generalny w Hamburgu Piotr Golema. Mottem 
tegorocznego pokazu brzmiało „Człowieku miałeś pojęcie o wielkości twojej potęgi…”
Podczas pokazu zaprezentowane zostały filmy: „Jack Strong”, „Pilecki”, „Prymas-trzy lata 
z tysiąca”, „Esencja życia” oraz „Granice serca”. Był to już trzeci pokaz organizowany przez prof. 
Krasnodębskiego, we współpracy ze Stowarzyszeniem Twórców dla Rzeczypospolitej, katedrą 
europeistyki na Uniwersytecie w Bremie oraz kinem CITY46.

KoNKURS DLA UCZNIóW SZKoLNEGo PUNKtU KoNSULtACYjNEGo IM. joAChIMA 
LELEWELA PRZY AMBASADZIE RP W BRUKSELI; NAGRoDY GłóWNE: WIZYtA StUDYjNA 
W WILNIE I StAżE W PARLAMENCIE EURoPEjSKIM; 
Konkurs dla uczniów polskich ze Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Joachima Lelewela przy 
Ambasadzie RP w Brukseli organizowany przez biuro prof. Zdzisława Krasnodębskiego w Parlamencie 
Europejskim we współpracy z Ambasadą RP w Brukseli. Zadaniem podzielonej na trzy kategorie 
wiekowe młodzieży było przedstawienie postaci Joachima Lelewela (ze szczególnym uwzględnieniem 
jego życia na emigracji w Brukseli) w formie plakatu, komiksu, filmu, piosenki, pantomimy itp. Celem 
konkursu, poza zaznajomieniem młodych ludzi z życiorysem patrona ich szkoły, było przybliżenie 
młodzieży uczącej się za granicą historii polskich zrywów niepodległościowych w XIX w. oraz 
uświadomienie jej, że to między innymi dzięki takim działaniom, jak te podejmowane przez Lelewela, 
polska tożsamość narodowa zdołała przetrwać okres zaborów. 
Nagrodami dla najmłodszych uczestników konkursu były historyczno-geograficzne gry planszowe 
o Polsce, laureaci z gimnazjum i liceum wygrali trzydniową wycieczkę śladami Joachima 
Lelewela po Wilnie i okolicach, zaś zwycięzcy z klasy maturalnej odbyli miesięczny staż w biurze 
prof. Krasnodębskiego w Parlamencie Europejskim.
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WYSłUChANIE PUBLICZNE „BRAMA PółNoCNA – NoWE KoNKURENCYjNE źRóDłA 
GAZU DLA EURoPY” Z UDZIAłEM MINIStRA PIotRA NAIMSKIEGo I MARoSA SEFCovICA, 
WICEPRZEWoDNICZąCEGo KoMISjI EURoPEjSKIEj , 18 PAźDZIERNIKA 2016 R., BRUKSELA
Wydarzenie zainicjowane przez prof. Krasnodębskiego w Parlamencie Europejskim miało 
na celu przedstawienie strategicznego projektu infrastrukturalnego posłom, urzędnikom 
i przedstawicielom biznesu w Brukseli. W skład Bramy Północnej wchodzi terminal LNG w 
Świnoujściu oraz planowane gazociągowe połączenie Polski z szelfem norweskim poprzez Danię. 
Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego Europy Środkowo-
Wschodniej oraz wzmocni konkurencyjność jej rynków dzięki dostępowi do nowych źródeł gazu 
ziemnego. 

PANEL „INNoWACYjNY PotENCjAł PoLSKI: PoZoStAWIAjąC PRZESZłość ZA SoBą”, 
PoDCZAS DNI StUDYjNYCh GRUPY EURoPEjSKICh KoNSERWAtYStóW I REFoRMAtoRóW, 
20 PAźDZIERNIKA 2016 R., KRAKóW
W trakcie dni studyjnych z inicjatywy profesora Krasnodębskiego zorganizowano panel dotyczący 
innowacyjności polskiej gospodarki. W jego pierwszej części, poświęconej polityce wspierania 
innowacji, wystąpili przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, polskich parków 
technologicznych, KIC Inno Energy - polskiej filii europejskiego projektu wspierającego rozwój 
innowacji w obszarze energetyki oraz Centrum Czystych Technologii Węglowych.  W drugiej 
części głos został oddany polskim małym i średnim firmom z dziedzinie R&D - beneficjentom 
europejskich projektów wsparcia. W przerwie panelu uczestnicy Dni Studyjnych wzięli udział 
w pokazie robotów zorganizowanym przez Polski Instytut Robotyki i Automatyki.   

WYSłUChANIE PUBLICZNE „NIWELoWANIE PoZIoMóW UCZEStNICtWA W EURoPEjSKICh 
PRoGRAMóW RAMoWYCh R&I”, 29 CZERWCA 2016 R., BRUKSELA
Wysłuchanie publiczne zostało poświęcone problemowi tzw. success gap - istniejącej głębokiej 
różnice wykorzystania środków europejskich programów ramowych na badanie i rozwój. 
Uczestnicy spotkania zastanawiali się dlaczego państw tzw. nowej Unii wykorzystują tylko 4% 
bieżącego programu ramowego, jakie czynniki strukturalne i organizacyjne na to wpływają. 
W spotkaniu wzięli udział wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego profesor Teresa 
Czerwińska, dyrektor w dyrekcji generalnej Badania i Rozwoju KE Kurt Vanderberghe, ekspert 
ds innowacyjności nauki prof. Krzysztof Klincewicz. Przy udziale badaczy z różnych państw Unii 
Europejskiej, którzy byli beneficjentami europejskich programów ramowych, uczestnicy spotkania 
spróbowali sformułować rekomendacje skierowanie zarówno do państwa członkowskich jak 
i bezpośrednich architektów wspomnianych programów.     

vI KoNGRES PoLSKA WIELKI PRojEKt, 10-12 CZERWCA 2016 R., WARSZAWA
Debaty o strategicznych wyzwaniach rozwojowych stojących przed Polską w najbliższych 
dekadach - to główny cel Kongresu Polska Wielki Projekt. Jest to największe w Polsce spotkanie 



konserwatywnych środowisk eksperckich, opiniotwórczych i politycznych. Podczas spotkania 
poruszane są kluczowe wątki dotyczące rozwoju gospodarki, nauki i kultury.
Wśród prelegentów kongresu byli m.in. prof. Zdzisław Krasnodębski (Przewodniczący Rady 
Programowej Kongresu), prof. Piotr Gliński, wicepremier Mateusz Morawiecki, wicepremier 
Jarosław Gowin, minister Krzysztof Szczerski, prof. Andrzej Zybertowicz, prof. Andrzej Przyłębski 
oraz wielu znamienitych gości zagranicznych.
Podczas kongresu wręczona została Nagroda im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, którą 
otrzymał pisarz i poeta Jarosław Marek Rymkiewicz.
Prof. Roger Scruton, brytyjski filozof i pisarz, wyróżniony został natomiast Medalem „Odwaga 
i Wiarygodność”.
Prof. Zdzisław Krasnodębski uczestniczył m.in. w dyskusjach nt. kultur narodowych w dzisiejszej 
i przyszłej Europie oraz reformie polskich uniwersytetów. Podczas panelu „Piękno i władza – 
spór między dyskursem konserwatywnym a lewicowym w kulturze” prof. Krasnodębski mówił 
o potrzebie powrotu do klasycznych kanonów piękna w kulturze i uwzględnianiu moralności 
w życiu publicznym. Zdaniem profesora powinniśmy dystansować się od tradycji „stańczyków”. 
„Po 27 latach powinniśmy zacząć patrzeć na Polskę jako coś pięknego, doszukiwać się w naszej 
tradycji i teraźniejszości objawów piękna. Piękno nie powinno być importowane, możemy czerpać 
z różnych wzorów, ale zachować przy tym swoją tożsamość i tradycję”
Organizatorami Kongresu są m.in.: Fundacja Polska Wielki Projekt, Ośrodek Myśli Politycznej oraz 
Stowarzyszenie Twórców dla Rzeczypospolitej.

KoNFERENCjA „WoLNość MEDIóW. Kto KoNtRoLUjE CZWARtą WłADZę?”, 25 MAjA 
2016 R., BRUKSELA
Spotkanie miało na celu zwrócenie uwagi na problem wolności mediów w Europie. Przejrzano 
się wyzwaniom z jakimi borykają się poszczególne kraje w sytuacje braku dziennikarskiego 
pluralizmu i bezstronności, powodowanego dominacją lewicowo-liberalnej ideologii 
w środowiskach medialnych, koncentracji własności na rynku mediów oraz kontrolowaniu 
środków przekazu przez instytucje partyjne i rządowe. Podczas wysłuchania wystąpili 
dziennikarze z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Belgii, Włoch, Czech i Polski.

PRZEWoDNICtWo GRUPIE RoBoCZEj EKR DS. DEMoGRAFII, PoLItYKI RoDZINNEj 
I MIęDZYPoKoLENIoWEj, BRUKSELA
Wobec niepokojących prognoz demograficznych dotyczących Europy, skłaniających niektórych 
analityków do wysuwania tez o „wymierającym kontynencie” członkowie Grupy roboczej 
wysłuchali szeregu ekspertów na temat sytuacji w poszczególnych krajach. Podczas cyklicznych 
spotkań głos zabrali naukowcy z Polski, Francji, Wielkiej Brytanii, Austrii i z Niemiec. Obecnie 
Grupa robocza przygotowuje publikację dokumentu podsumowującego zrealizowane prace 
i zawierającego rekomendacje działań na poziomie narodowym i europejskim. 
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Seminarium ”Brexit i jego wpływ na Europę”, 26 stycznia 2017 r., Monachium

Polsko-hiszpańskie spotkanie nt. firm rodzinnych, 17 lutego 2017 r., Sewilla

Spotkanie Prof. Zdzisława Krasnodębskiego z Forum Młodych PiS Warszawa, 23 lutego 2017 r., Warszawa

Spotkanie Prof. Zdzisława Krasnodębskiego z mieszkańcami Bemowa; 24 lutego 2017 r., Warszawa

Panel dyskusyjny „What Distinguishes Illiberal from Liberal Democracy?” na konferencji organizowanej przez Uniwersytet 
w Oksfordzie, 4 marca 2017 r., Oksford

Debata studencka ,,Mobilność edukacyjna i zawodowa w UE’’, 17 marca 2017 r., Warszawa

Panel dyskusyjny „A New Vision for Europe” na konferencji Brussels Forum organizowanej przez German Marshall Fund, 
23 marca 2017r., Bruksela

Udział w debacie o Brexicie na Uniwersytecie w Hanowerze, 24 kwietnia 2017 r., Hanower

Wykład w Trybunale Konstytucyjnym pt. „Nieliberalna demokracja czy liberalna postdemokracja? Dwie diagnozy 
współczesności”, 12 maja 2017 r., Warszawa

Konferencja naukowa pt. „Jan Patočka i inni. W kręgu czeskiej filozofii, historii i polityki”, 2-3 czerwca 2017 r., Katowice

Dyskusja na temat Brexitu, NATO i przyszłości UE, 23 czerwca 2017 r., Warszawa

Konferencja „Europa: Tożsamość, Kryzys, Przyszłość”, 9 lipca 2017 r., Pasawa

Debata pt. „Dlaczego nie ma miejsca dla Polski w pamięci Europy? Czy jest szansa, aby to zmienić?”, 24 sierpnia 2017 r., 
Wrocław

XXVII Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju, 5-7 września 2017 r.

Dyskusja „Nowa Europa?”, 10 listopada 2017 r., Oldenburg

„The Visegrad Contribution to the EU Digital Single Market”, 30 listopada 2016 r., Bruksela

Konferencja „POLSKA–NIEMCY–EUROPA - Pytania o wspólna przyszłość?”, 16 listopada 2016 r., Warszawa

Debata „Walka o tożsamość Polaków”, 16 listopada 2016 r., Warszawa

Polsko-Niemiecki Dialog Parlamentarzystów, 10 listopada 2016 r., Berlin

Konferencja „Skrzyżowania historii: sojusze i pokrewieństwa w Europie Środkowo-Wschodniej w XX w.”, 
14-16 października 2016 r., Rzeszów/Przemyśl

Debata „Polska polityka historyczna w międzynarodowym wymiarze”. Inauguracja działalności Fundacji Kurtyki. 
17 października 2016 r., Warszawa

Warsaw Summit Experts’ Forum „NATO in Defence of Peace: 2016 and Beyond”, 7-9 lipca 2016 r., Warszawa

Na czym budować przyszłość Europy? Debata w ramach „Forum Przywództwa”, 17 czerwca 2016 r., Warszawa

Wrocław Global Forum 2016, 2-4 czerwca 2016 r., Wrocław

Konferencja „Wyzwania dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w Europie. Studenci i start-upy w Polsce”, 
22 kwietnia 2016 r., Warszawa

Konferencja „Repatrianci czy imigranci? Kierunki polityki migracyjnej Polski i UE”, 18 kwietnia 2016 r., Kraków 

Wykład „Pamięć Polski w kontekście europejskim. O polityce historycznej prezydenta Lecha Kaczyńskiego”, 
8 kwietnia 2016 r., Wiedeń

Wielka Debata Jedynki. „Niemcy - czas zmian”, 14 marca 2016 r., Warszawa

Debata poświęcona przestrzeganiu w Polsce zasad praworządności i poszanowaniu wartości europejskich zorganizowana 
przez European Movement, 18 lutego 2016 r., Bruksela

WYStąPIENIA PoDCZAS KoNFERENCjI, 
SEMINARIóW, DEBAt

DYSKUSjA „NoWA EURoPA?”, 10 LIStoPADA 2017 R., oLDENBURG
Debata, w której uczestniczył Profesor Zdzisław Krasnodębski została zorganizowana w ramach 
cyklu dyskusji pt. ,,Zmiana perspektywy’’. Celem spotkania była wymiana poglądów na temat 
Niemiec, jako kraju sąsiedzkiego Polski oraz sytuacji kontynentu europejskiego.

xxvII FoRUM EKoNoMICZNE W KRYNICY-ZDRojU, 5-7 WRZEśNIA 2017 R.
5-7 września odbyło się XXVII Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju, które w tym roku zostało 
zorganizowane pod hasłem „Projekt Europa – jaki przepis na następne dekady?”. Nagrodę 
Człowieka Roku otrzymała Prezes Rady Ministrów – Beata Szydło.
Profesor Zdzisław Krasnodębski był moderatorem panelu pt. ,,Jak naprawić UE?’’. Uczestniczył 
także w dyskusjach pt. ,,Radykalizm, populizm, autokratyzm a przyszłość demokracji w Rosji, 
Europie i świecie’’ oraz „#Curie2017”.

DYSKUSjA NA tEMAt BRExItU, NAto I PRZYSZłośCI UE, 23 CZERWCA 2017 R., WARSZAWA
Prof. Krasnodębski uczestniczył w Warszawie w dyskusji na temat Brexitu, NATO i przyszłości UE, 
organizowanej przez The German Marshall Fund of the United States.



KoNFERENCjA NAUKoWA Pt. „jAN PAtočKA I INNI. W KRęGU CZESKIEj FILoZoFII, hIStoRII 
I PoLItYKI”, 2-3 CZERWCA 2017, KAtoWICE
Prof. Zdzisław Krasnodębski był gościem specjalnym konferencji naukowej pt. „Jan Patočka i inni. 
W kręgu czeskiej filozofii, historii i polityki”, która odbyła się 2 i 3 czerwca w Katowicach. W trakcie 
dwudniowych obrad wnioski z badań zaprezentowało prawie 20 młodych badaczy z Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego.

WYKłAD W tRYBUNALE KoNStYtUCYjNYM Pt. „NIELIBERALNA DEMoKRACjA CZY LIBERALNA 
PoStDEMoKRACjA? DWIE DIAGNoZY WSPółCZESNośCI”, 12 MAjA 2017 R., WARSZAWA
Profesor Krasnodębski wygłosił wykład „Nieliberalna demokracja, czy liberalna postdemokracja? Dwie 
diagnozy współczesności” w Trybunale Konstytucyjnym na zaproszenie Prezes TK Julii Przyłębskiej.
Podczas wykładu prof. Krasnodębski zauważył, że „warto się zastanowić, czego się dzisiaj boi 
tzw. świat zachodni i w jakich pojęciach wyraża się to poczucie zagrożenia, gdzie jest ten wróg 
czy to niebezpieczeństwo. Wiadomo, liberalny Zachód teoretycznie nie ma wrogów, ale gdzieś 
się oni czają i oczywiście to wiemy, że jest terroryzm, fundamentalizm – to są realne zagrożenia”. 
Przywołane zostały tradycje liberalnej myśli politycznej, ale także np. myśl republikańska, która 
podobnie jak liberalizm zwraca uwagę na pojęcie wolności. Profesor starał się przywołać definicję 
demokracji nieliberalnej: „jest to taki ustrój, który jest wprawdzie demokratyczny, ale nie jest 
liberalny. Wprawdzie mają miejsca wolne i sprawiedliwe wybory, lecz ci, którzy je wygrywają nie 
chcą respektować owych podstawowych zasad”.

thE BRUSSELS FoRUM „END oF CoMPLACENCY - ERA oF ACtIoN?”, GERMAN MARShALL FUND, 
23-25 MARCA 2017 RoKU  
Tegoroczny Forum organizowany przez German Marshal Fund zebrał w Brukseli polityków 
i myślicieli z całego świata by wspólnie wyznaczyć kierunek działań w sytuacji radykalnych zmian 
mających miejsce na całym świecie: arabska wiosna, kryzys migracyjny, Brexit, prezydentura 
Donalda Trumpa, kryzys w stosunkach UE - Turcja, załamanie się idei integracji europejskich. 
Profesor Krasnodębski został zaproszony w charakterze mówcy na panel „Nowa wizja Europa”, 
w trakcie, którego uczestnicy zastanawiali się nad źródłem dzisiejszych problemów Unii 
i proponowali swoje wizje pożądanego kształtu Europy.

DEBAtA StUDENCKA ,,MoBILNość EDUKACYjNA I ZAWoDoWA W UE’’, 17 MARCA 2017 R., 
WARSZAWA
Prof. Zdzisław Krasnodębski uczestniczył w debacie studenckiej pt. ,,Mobilność edukacyjna 
i zawodowa w UE’’, która odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim. Podczas debaty 
starano się odpowiedzieć na następujące pytania: Dlaczego Polska przegrywa wojnę 
o talenty? Jak transnarodową mobilność edukacyjną i zawodową Polaków przekuć na sukces 
gospodarczy naszego kraju?



UDZIAł W PANELU DYSKUSYjNYM „WhAt DIStINGUIShES ILLIBERAL FRoM LIBERAL 
DEMoCRACY?” NA KoNFERENCjI oRGANIZoWANEj PRZEZ UNIWERSYtEt W oKSFoRDZIE, 
4 MARCA 2017 R., oKSFoRD
4 marca 2017 r. odbyła się konferencja pt. „Illiberal Democracy? Poland in a Comparative 
Perspective”. Profesor Zdzisław Krasnodębski uczestniczył w pierwszym panelu konferencji 
pt. „What Distinguishes Illiberal from Liberal Democracy?”. Organizatorem wydarzenia był 
Uniwersytet Oksfordzki.

SPotKANIE PRoF. ZDZISłAWA KRASNoDęBSKIEGo Z MIESZKAńCAMI BEMoWA; 24 LUtEGo 2017 
R., WARSZAWA
24 lutego 2017 r. odbyło się spotkanie Prof. Zdzisława Krasnodębskiego z mieszkańcami Bemowa, 
zorganizowane przez Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza. Tematem spotkania była polityka 
zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej.

SPotKANIE PRoF. ZDZISłAWA KRASNoDęBSKIEGo Z FoRUM MłoDYCh PIS WARSZAWA, 
23 LUtEGo 2017 R., WARSZAWA
Profesor Zdzisław Krasnodębski spotkał się z członkami Forum Młodych PiS Warszawa i Prawo 
i Sprawiedliwość – Warszawa Śródmieście. Dyskusja ogniskowała się wokół aktualnych wydarzeń 
w polityce krajowej oraz europejskiej.

PoLSKo-hISZPAńSKIE SPotKANIE Nt. FIRM RoDZINNYCh, 17 LUtEGo 2017 R., SEWILLA
17 lutego prof. Krasnodębski uczestniczył w pierwszym polsko-hiszpańskim spotkaniu nt. firm 
rodzinnych, odbywającym się na Universidad Pablo de Olavide w Sewilli.

„thE vISEGRAD CoNtRIBUtIoN to thE EU DIGItAL SINGLE MARKEt”, 30 LIStoPADA 2016 R., 
BRUKSELA
Seminarium zorganizowane przez Grupę Wyszehradzką wspólne ze Stałym Przedstawicielstwem 
RP przy UE miało na celu omówienie roli państw wyszehradzkich w rozwoju jednolitego rynku 
europejskiego w Europie. Zebran uczestnicy - przedstawiciele rządów, biznesu, nauki, środowisk 
akademickich wspólnie zastanowili się na skutkami, które przemiany cyfrowe niosą europejskim 
społeczeństwom oraz tym co państwa Europy Środkowo - Wschodniej muszą zrobić by skorzystać 
z tych zmian, a nie pozostać w tyle łańcuchu produkcyjnego.  Profesor Krasnodębski biorąc udział 
w panelu Digital Skills for Everybody wskazał na niepokojące dane The Digital Economy and 
Society Index (DESI), które świadczą o tym, że pomimo wysokiego poziomu kompetencji cyfrowej 
wśród specjalistów technicznych kompetencji ogółu społeczeństw pozostają na bardzo niskim 
poziomie w porównaniu z państwami Europy Zachodniej i Północnej. Profesor Krasnodębski 
zaznaczył też, że dla rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych koniecznych na 
Jednolitym Rynku Cyfrowym niezbędne jest posiadanie kompetencji podstawowych. Jest to duże 
wyzwanie dla państw UE gdzie 70 mln ludzi maja słabe umiejetności czytania, pisania i liczenia. 
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KoNFERENCjA „PoLSKA–NIEMCY–EURoPA - PYtANIA o WSPóLNą PRZYSZłość?”, 
16 LIStoPADA 2016 R., WARSZAWA
Celem konferencji, która odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim, była diagnoza obecnych 
stosunków polsko-niemieckich oraz perspektywy ich rozwoju w płaszczyznach: politycznej, 
ekonomicznej i społeczno-kulturowej, zarówno w wymiarze dwustronnym jak i europejskim. 
Prof. Krasnodębski uczestniczył w panelu poświęconym stosunkom polsko-niemieckim w sferze 
politycznej, gospodarczej i społecznej oraz stawianym pytaniom o przyszłość. 

DEBAtA „WALKA o tożSAMość PoLAKóW”, 16 LIStoPADA 2016 R., WARSZAWA
Z jakich elementów polskiej tradycji najchętniej się obecnie korzysta przy tworzeniu koncepcji 
wspólnoty? W jaką całość układa się realizowana polityka historyczna, kulturalna, edukacyjna 
iinformacyjna o Polsce, Europie i świecie? Na te pytania starał się odpowiedzieć prof. Krasnodębski 
oraz pozostali paneliści sesji „Jakiej wspólnoty Polaków chce i jaką współtworzy obóz obecnie 
rządzący”. Konferencja zorganizowana została przez Fundację Batorego.

PoLSKo-NIEMIECKI DIALoG PARLAMENtARZYStóW, 10 LIStoPADA 2016 R., BERLIN
W całodniowych rozmowach wzięli udział posłowie klubu parlamentarnego „Prawo 
i Sprawiedliwość” Sejmu, europoseł Zdzisław Krasnodębski oraz posłowie frakcji Bundestagu 
tworzących koalicję rządową CDU/CSU oraz SPD. Dyskusja w nieformalnych bilateralnych ramach 
dotyczyła dialogu polsko-niemieckiego i perspektyw współpracy w Unii Europejskiej.

KoNFERENCjA „SKRZYżoWANIA hIStoRII: SojUSZE I PoKREWIEńStWA W EURoPIE śRoDKoWo-
WSChoDNIEj W xx W.”, III FEStIWAL KULtURY RZECZPoSPoLItEj, 14-16 PAźDZIERNIKA 2016 R., 
RZESZóW/PRZEMYśL
XX wiek był burzliwym okresem w historii narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Karty ich 
historii wypełniały okrutne konflikty zbrojne pomiędzy sąsiadami, wyniszczająca nienawiść czy 
zdrady. Jednakże mieszkańcy tej części Europy byli również świadkami aktów bezinteresownej 
pomocy, braterskich sojuszy oraz rodzenia się idei jedności i wspólnoty narodów Europy 
Środkowo-Wschodniej.  Stanowiły one świadectwo istnienia tożsamości tej części Europy, poczucia 
wspólnoty doświadczeń historycznych, wartości oraz kultury. Celem konferencji, w której udział 
wzięło szerokie grono badaczy różnych specjalności, było przypomnienie tych „wspólnych 
momentów” i postaci, które odegrały ważną rolę w pracy na rzecz zbliżenia narodów Europy 
Środkowo-Wschodniej.
Konferencję swoim Patronatem Honorowym objął prezydent Polski Andrzej Duda.
„Zadaniem konferencji jest budowanie więzi intelektualno-kulturalnych, które też oczywiście 
przekuwają się, mam nadzieje, na jakieś pewne zbliżenie polityczne, a przynajmniej lepsze 
poznanie się” – zaznaczył profesor Krasnodębski.
„Nie negując, że historie naszych narodów często dzieliły bardzo trudne sprawy, konflikty, wojny, 
to jednak były momenty w historii, że byliśmy razem. O tych momentach chcielibyśmy właśnie 
mówić podczas konferencji” – powiedział prof. Zdzisław Krasnodębski.



DEBAtA „PoLSKA PoLItYKA hIStoRYCZNA W MIęDZYNARoDoWYM WYMIARZE”. 
INAUGURACjA DZIAłALNośCI FUNDACjI KURtYKI. 17 PAźDZIERNIKA 2016 R., WARSZAWA
Prof. Zdzisław Krasnodębski uczestniczył w konferencji „Polska polityka historyczna w 
międzynarodowym wymiarze”, która zainaugurowała działalność Fundacji im. Janusza Kurtyki.
W swojej wypowiedzi profesor Krasnodębski podkreślił, że na świecie mamy do czynienia 
z tendencyjnym prezentowaniem polskiej historii, choćby w przypadku takich zagadnień, jak 
kwestia wysiedlenia Niemców czy też Jedwabnego. Nas widzi się tak jak księżyc, widzi się tylko 
jedną stronę, tej drugiej nie ma – powiedział prof. Krasnodębski

WARSAW SUMMIt ExPERtS’ FoRUM – NAto IN DEFENCE oF PEACE: 2016 AND BEYoND, 
7-9 LIPCA 2016 R., WARSZAWA
Wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy i sekretarza generalnego Jensa Stoltenberga otworzyły 
Warsaw Summit Experts’ Forum - dwudniowe spotkanie polityków i ekspertów poświęcone 
wyzwaniom stojącym przed Sojuszem Północnoatlantyckim.
Sprawa wzmocnienia wschodniej flanki zdecydowanie była tematem wiodącym obrad konferencji. 
Dyskutowano także o tym, jaki powinien być Sojusz, by mógł skutecznie pełnić swoją funkcję 
obrony pokoju w czasach, gdy odmienne percepcje w 28 krajach i społeczeństwach wpływają 
na wspólną ocenę wyzwań i zagrożeń.

NA CZYM BUDoWAć PRZYSZłość EURoPY? DEBAtA W RAMACh „FoRUM PRZYWóDZtWA”, 
17 CZERWCA 2016 R., WARSZAWA
Podczas wizyty prezydenta Niemiec Joachima Gaucka w Polsce, Prezydent Andrzej Duda 
zainaugurował Forum Przywództwa - cykl debat na temat polityki międzynarodowej. 
W dyskusji poświęconej przyszłości Europy uczestniczył prof. Zdzisław Krasnodębski.  Krzysztof 
Szczerski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP oznajmił, że „Forum” będzie się odbywać 
regularnie, przy ważniejszych wizytach zagranicznych polityków w Polsce.

WRoCłAW GLoBAL FoRUM 2016, 2-4 CZERWCA 2016 R., WRoCłAW
Wrocław Global Forum jest wiodącą konferencją z tematyki transatlantyckiej w Polsce, 
skupiającą wybitnych ekspertów,  polityków, przedstawicieli świata biznesu. Koncentruje się na 
podstawowych wartościach transatlantyckich takich jak demokracja, dobrobyt i bezpieczeństwo. 
Forum podkreśla znaczenie Europy Środkowej oraz jej rolę gospodarczą i polityczną.

KoNFERENCjA „WYZWANIA DLA MAłYCh I śREDNICh PRZEDSIęBIoRStW W PoLSCE 
I W EURoPIE. StUDENCI I StARt-UPY W PoLSCE”, 22 KWIEtNIA 2016 R., WARSZAWA
Europejska struktura gospodarcza opiera się przede wszystkim na małych i średnich 
przedsiębiorstwach, które są źródłem nowych miejsc pracy i motorem europejskiej gospodarki 
– zaznaczył prof. Zdzisław Krasnodębski podczas konferencji „Wyzwania dla małych i średnich 
przedsiębiorstw w Polsce i w Europie (MŚP). Studenci i start-upy w Polsce.”



W konferencji zorganizowanej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
uczestniczyli także inni posłowie do Parlamentu Europejskiego - Anthea McIntyre i Emilian Pavel 
oraz przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji gospodarczych.

KoNFERENCjA „REPAtRIANCI CZY IMIGRANCI? KIERUNKI PoLItYKI MIGRACYjNEj PoLSKI I UE”, 
18 KWIEtNIA 2016 R., KRAKóW
Prof. Zdzisław Krasnodębski uczestniczył w Krakowie w konferencji „Repatrianci czy imigranci? 
Kierunki polityki migracyjnej Polski i Unii Europejskiej” zorganizowanej przez prof. Ryszarda 
Legutko. W konferencji uczestniczyli także Jan Dziedziczak, sekretarz stanu w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych, Jakub Skiba, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji oraz Adrienne Körmendi, Konsul Generalna Republiki Węgierskiej.
Zdaniem prof. Zdzisława Krasnodębskiego z jednej strony powinniśmy zintensyfikować 
wysiłki, by przyjmować jak najwięcej osób o pochodzeniu polskim i prowadzić taką polityką 
migracyjną, by przyjmować w Polsce ludzi bliskich nam kulturowo i językowo. Z drugiej strony 
powinniśmy szukać sojuszników w innych społeczeństwach, które mają wieloletnie doświadczenia 
zmigrantami i widzą zagrożenia w polityce zupełnego otwarcia europejskich granic.

WYKłAD „PAMIęć PoLSKI W KoNtEKśCIE EURoPEjSKIM. o PoLItYCE hIStoRYCZNEj 
PREZYDENtA LEChA KACZYńSKIEGo”, 8 KWIEtNIA 2016 R., WIEDEń
Prof. Zdzisław Krasnodębski przedstawił w Instytucie Polskim w Wiedniu politykę historyczną 
śp.prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 
Problematyka polskiej świadomości historycznej w znaczeniu europejskim oraz publiczny dyskurs 
o przeszłości w kontekście przyszłości jest istotnym elementem polskiej dyplomacji historycznej. 
Powyższe zagadnienia były także ważnym elementem polityki prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

WIELKA DEBAtA jEDYNKI. „NIEMCY - CZAS ZMIAN”, 14 MARCA 2016 R., WARSZAWA
Inauguracyjna debata w studiu im. Władysława Szpilmana poświęcona została stosunkom 
polsko-niemieckim i zmianom zachodzącym w obu państwach. Jej gośćmi byli: profesor Zdzisław 
Krasnodębski oraz niemiecki dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej Cornelius 
Ochmann.
Głównym omawianym zagadnieniem był wpływ kryzysu migracyjnego na sytuację wewnętrzną 
w Niemczech, ale także relacje tego kraju z sąsiadami.
Szacuje się, że do Niemiec napłynęło w ostatnim roku nawet 1 mln 200 tys. ludzi i Niemcy 
sobie z tym radziły, ale prawdopodobnie nie byłyby w stanie poradzić sobie z następnym 
milionem w tym roku. Dlatego zamknięcie tzw. szlaku bałkańskiego przerzutu imigrantów 
było wybawieniem dla Niemców i dla kanclerz Angeli Merkel — stwierdził prof. Zdzisław 
Krasnodębski podczas debaty.

Wielka 
debata 
jedynki 

„Niemcy 
– czas 

zmian”



Prowadzenie programu w Polskim Radio 24  „Konfrontacje Idei”

Udział w spotkaniu Prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego, z kanclerz Niemiec Angelą Merkel, 7 lutego, Warszawa

Udział w prezentacji książki Prof. Krzysztofa Szczerskiego pt. „Utopia Europejska”, 25 lutego 2017 r., Kraków

Udział w wyjazdowym posiedzeniu biura Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Hamburgu, 8-10 marca 
2017 r., Hamburg

Udział w uroczystości poświęcenia sztandaru Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Joachima Lelewela przy Ambasadzie 
RP w Brukseli, 19 marca 2017 r., Bruksela

Wizyta na otwarciu targów Hannover Messe, 25 kwietnia 2017 r., Hanower

Udział w dniach studyjnych Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Berlinie, 27-29 czerwca 2017 r., Berlin

Udział w kolacji z prezydentami Państw Trójmorza, 6 lipca 2017 r., Warszawa

Wizyta działaczek Związku Polaków na Białorusi w Parlamencie Europejskim, 6 października 2017 r., Bruksela

Udział w wyjazdowym posiedzeniu biura Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów na Tajwanie, 30 
października-3 listopada 2017 r.

Kilkukrotny udział w spotkaniach nieformalnej grupy posłów do PE z państw Grupy Wyszehradzkiej, Aspen Institute, 
Bruksela

Otwarcie przedstawicielstwa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w Brukseli? , 22 września, Bruksela

Poparcie deklaracji paryskiej pt. ,,Europa w jaką wierzymy’’

Prezentacja ukraińskiego tłumaczenia książki prof. Krasnodębskiego „Demokracja peryferii”, 2 grudnia 2016 r., Kijów

Interwencja w sprawie Polskiej Misji Katolickiej w Bremie

Interwencja w sprawie usunięcia krzyża z budynku Parlamentu Europejskiego

Zainicjowanie debaty w PE o planowanym gazociągu Nord Stream 2

Patronat nad konkursem piosenki w Dziecinowie

Patronat nad III Konkursem Historycznym o Żołnierzach Wyklętych

INNE

UDZIAł W SPotKANIU PREZESA PIS, jARoSłAWA KACZYńSKIEGo, Z KANCLERZ NIEMIEC ANGELą 
MERKEL, 7 LUtEGo, WARSZAWA
7 lutego odbyło się spotkanie prezesa Jarosława Kaczyńskiego z kanclerz Niemiec Angelą. 
Ze strony Niemiec uczestniczyli w nim również doradcy Angeli Merkel, a z polskiej strony – 
europosłowie: prof. Ryszard Legutko i prof. Zdzisław Krasnodębski, którzy – jak zaznaczył prezes 
PiS – „są zaangażowani od jakiegoś czasu w rozmowy polsko-niemieckie”. Rozmowa dotyczyła 
przede wszystkim przyszłości Unii Europejskiej.



UDZIAł W PREZENtACjI KSIążKI PRoF. KRZYSZtoFA SZCZERSKIEGo Pt. „UtoPIA 
EURoPEjSKA”, 25 LUtEGo 2017 R., KRAKóW
25 lutego 2017 r. odbyła się uroczysta prezentacja książki prof. Krzysztofa Szczerskiego 
pt. „Utopia Europejska”, w której uczestniczył m.in. prof. Zdzisław Krasnodębski.
Prof. Zdzisław Krasnodębski podkreślił, że autor niezwykle celnie opisał dominujące wśród 
unijnych polityków postawy wobec kryzysu.
– Jest to książka niezwykle na czasie, a moment, w którym się ukazała niezwykle trafiony, 
gdyż po Europie rozlega się obecnie trochę rozpaczliwe pytanie: co robić? Banałem stało się 
już powiedzenie, że Unia Europejska jest w kryzysie. Książka prof. Szczerskiego opisuje różne 
wymiary tego kryzysu. Wychodzi z założenia, że nastąpiło całkowite załamanie dotychczasowego 
modelu integracji – mówił prof. Krasnodębski.

UDZIAł W URoCZYStośCI PośWIęCENIA SZtANDARU SZKoLNEGo PUNKtU KoNSULtACYjNEGo 
IM. joAChIMA LELEWELA PRZY AMBASADZIE RP W BRUKSELI, 19 MARCA 2017 R., BRUKSELA
Ceremonia odbyła się w kościele Notre Dame de la Chapelle w Brukseli. Profesor Krasnodębski 
wraz z innymi gośćmi miał zaszczyt wziąć udział w uroczystym akcie poświęcenia sztandaru 
Szkolnego Punktu Konsultacyjnego.

WIZYtA NA otWARCIU tARGóW hANNovER MESSE, 25 KWIEtNIA 2017 R., hANoWER
Hasłem targów było: „Integrated Industry – Creating Value”. Idea ta łączy w sobie różne tematy 
związane np. z cyfryzacją produkcji (Industry 4.0) czy efektywnością energetyczną. W hasło to 
wpisują się działania polskiego rządu, określone w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, 
w szczególności dotyczące reindustrializacji i innowacyjności. Oficjalne otwarcie targów nastąpiło z 
udziałem premier Beaty Szydło, a także wicepremierów Mateusza Morawieckiego i Jarosława Gowina.



UDZIAł W DNIACh StUDYjNYCh GRUPY EURoPEjSKICh KoNSERWAtYStóW I REFoRMAtoRóW 
W BERLINIE, 27-29 CZERWCA, BERLIN
Podczas wizyty dyskutowano o newralgicznych problemach przed którymi stoi Unia Europejska, 
m.in. prezydentach: Macronie oraz Trumpie, wpływie Brexitu na kształt Europy , etc.

UDZIAł W KoLACjI Z PREZYDENtAMI PAńStW tRójMoRZA, 6 LIPCA, WARSZAWA
Profesor Zdzisław Krasnodębski miał zaszczyt wziąć udział w oficjalnej kolacji organizowanej 
przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, na której spotkali się szefowie Państw Inicjatywy Trójmorza 
a także przedstawiciele polskiego rządu, marszałkowie Sejmu i Senatu, ministrowie z Kancelarii 
Prezydenta, ambasadorowie, itd.

PRoWADZENIE PRoGRAMU W PoLSKIM RADIo 24  „KoNFRoNtACjE IDEI”
Profesor Zdzisław Krasnodębski jest prowadzącym programu radiowego pt. ,,Konfrontacje Idei’’. 
Zaproszeni goście dyskutują o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Polski oraz świata i Unii 
Europejskiej w kontekście ideowym, politycznym, społecznym i kulturowym.

PoPARCIE DEKLARACjI PARYSKIEj Pt. ,,EURoPA W jAKą WIERZYMY’’
Profesor Zdzisław Krasnodębski wraz z innymi intelektualistami z Polski i Europy podpisał się pod 
tekstem deklaracji paryskiej, będącej manifestem przeciwko ideologicznej ścieżce, którą podąża 
kontynent europejski.

PREZENtACjA UKRAIńSKIEGo tłUMACZENIA KSIążKI PRoF. KRASNoDęBSKIEGo „DEMoKRACjA 
PERYFERII”, 2 GRUDNIA 2016 R., KIjóW
Przy okazji spotkania autorskiego na Uniwersytecie w Kijowie odbyła się dyskusja panelowa 
na temat polskich i ukraińskich  doświadczeń z demokracją. 
Profesorowie Zdzisław Krasnodębski i Ryszard Legutko oraz red. Bronisław Wildstein zastanawiali 
się, czy diagnoza postawiona w „Demokracji peryferii” jest ciągle aktualna. Rozważano również 
znaczenie polskich doświadczeń dla Ukrainy, a w szerszym kontekście postawiono pytanie 
o kryzys demokracji liberalnej. 

INtERWENCjA W SPRAWIE PoLSKIEj MISjI KAtoLICKIEj W BREMIE
Prof. Zdzisław Krasnodębski wystosował oficjalne pismo do władz Bremy w sprawie problemów 
Polskiej Misji Katolickiej w Bremie ze znalezieniem nowego kościoła, przy którym mogłaby 
uprawiać swoją działalność duszpastersko-edukacyjną, po tym jak zakazano jej powrotu do 
miejsca, które musiała opuścić na czas remontu. O sprawie poinformowani zostali również 
bremeńscy posłowie do Parlamentu Europejskiego.

INtERWENCjA W SPRAWIE USUNIęCIA KRZYżA Z BUDYNKU PARLAMENtU EURoPEjSKIEGo
Po interwencji prof. Zdzisława Krasnodębskiego instalacja pt. „Europejski Krzyż”, zaprojektowana 
i podarowana Parlamentowi Europejskiemu przez uczniów austriackiego technikum, wróciła 
na swoje poprzednie, dużo bardziej uczęszczane, miejsce w korytarzu jednego z budynków 
Parlamentu Europejskiego w Brukseli.



ZAINICjoWANIE DEBAtY W PE o PLANoWANYM GAZoCIąGU NoRD StREAM 2
Jako koordynator Grupy EKR w Parlamentarnej Komisji ds. Przemysłu, Energii i Badań naukowych 
(ITRE), prof. Krasnodębski uzyskał poparcie pozostałych koordynatorów, a następnie Konferencji 
Przewodniczących w PE w sprawie przeprowadzenia debaty plenarnej o projekcie drugiej 
nitki gazociągu Nord Stream, zagrażającej bezpieczeństwu energetycznemu Polski. Dyskusja 
w tej sprawie na forum Parlamentu Europejskiego odbyła się w dn. 9 maja 2016 r w obecności 
komisarza M.A. Canete.  Ponadto komisarz M. Sefcovic spotkał się z posłami koordynatorami w 
dn. 21 czerwca 2016 r. w odpowiedzi na pismo dotyczące Nord Stream 2 skierowane przez nich do 
przewodniczącego Komisji J.-C. Junckera. 

PAtRoNAt NAD KoNKURSEM PIoSENKI W DZIECINoWIE
W Dziecinowie strażacy nie tylko gaszą pożary i biorą udział w akcjach ratowniczych, ale także 
troszczą się o kulturę i pielęgnowanie postaw patriotycznych. Dowodem na to jest zorganizowany 
przez nich Konkurs Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej. 
Konkurs objęty został honorowym patronatem wójta Gminy Sobienie-Jeziory, Stanisława Wirtka 
i posła do Parlamentu Europejskiego prof. Zdzisława Krasnodębskiego. 

PAtRoNAt NAD III KoNKURSEM hIStoRYCZNYM o żołNIERZACh WYKLętYCh
Prof. Zdzisław Krasnodębski objął swoim patronatem III Konkurs Historyczny o Żołnierzach 
Wyklętych. Konkurs organizowany jest przez Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego oraz 
Klub Gazety Polskiej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Kobyłce.
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