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4. No dobra, a co jeśli jestem niepełnoletni?

Twórcą może być tylko człowiek. Nie komputer, nie instru-
ment, sprzęt czy zwierzę. Dlaczego? Bo tylko człowiek posłu-
guje się wyobraźnią i ma zdolność kreatywnego tworzenia. Jeśli 
zatem piszesz, malujesz, projektujesz, robisz kolaże czy remik-
sujesz, kierując się wyobraźnią, wyrażając w ten sposób siebie, 
czy wreszcie interpretując to, co cię otacza, możesz uważać się 
za twórcę i autora. Oznacza to, że przysługuje ci prawo autor-
skie, którego nikt nie może naruszyć.

3. Ale przecież nie chodzę do szkoły artystycznej!

To, jakie masz wykształcenie, nie ma żadnego znacze-
nia dla prawa autorskiego. Jeśli chcesz być twórcą, po 
prostu twórz, nic więcej. Nie musisz mieć artystycz-

nego wykształcenia, nie musisz chodzić do domu kultury, kółka 
zainteresowań, nie musisz nawet mieć talentu, choć oczywi-
ście dla wszystkich byłoby lepiej, gdybyś go miał…

Czego jeszcze nie musisz? Nie musisz być narodowości 
polskiej ani nie musisz posiadać polskiego obywatelstwa. Nie 
musisz chcieć być twórcą ani za takiego się uważać – to się 
dzieje niezależnie od ciebie, na mocy przepisów ustawy. A może 
jesteś dyslektykiem, dysgrafikiem lub cierpisz na jakieś schorze-
nia, przypadłości czy zaburzenia? Oczywiście życzymy zdro-
wia i wyjścia na prostą, ale i te okoliczności nie przeszkadzają 
w byciu twórcą.

4. No dobra, a co jeśli jestem niepełnoletni?

Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, ale tworzysz, to 
i tak jesteś twórcą. Twoja pięcioletnia siostra również, 
choć może trudno w to uwierzyć… Jeśli więc nauczy-

cielka w szkole lub pani przedszkolanka wysyła prace na 

Katarzyna Grzybczyk 
 

ROZDZIAŁ III

CZY JA TEŻ JESTEM TWÓRCĄ?

1. Wprowadzenie

Twórca, autor – to słowa, które brzmią dość poważnie. Czy 
zastanawiałeś się kiedyś, co trzeba zrobić / umieć / skończyć, 
żeby być twórcą? Czy pisząc swój blog, wrzucając swoje pro-
jekty do internetu, robiąc zdjęcia, kręcąc filmiki, myślisz o sobie 
jako o autorze, którego praca jest chroniona i któremu przysłu-
gują jakieś prawa?

Mam dla ciebie dwie informacje: dobrą i złą. Dobra jest taka, 
że jeśli tylko tworzysz przy użyciu swojej wyobraźni, to wystar-
czy to, aby uznać cię za twórcę. Zła natomiast jest taka, że inni 
– twoi koledzy, koleżanki, nieznajomi – też mogą być twórcami, 
których praw nie możesz naruszyć.

2. Kim jest twórca?

W skrócie – twórcą jest osoba, która utwór stworzyła: napisała, naryso-
wała, sfotografowała, skomponowała, zaprojektowała etc. Utwór może 
być stworzony przez wiele osób, wówczas mówimy o współautorstwie. 
Pamiętaj jednak, że współautorem jest tylko ten, kto wniósł wkład twór-
czy do powstania utworu (czyli napisał, narysował, sfotografował, skom-
ponował, zaprojektował etc.).
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Osobowość dziecka dyslektycznego

4.1. Samoocena osób z dysleksją

Samoocenę uznaje się za integralną część oraz element wartościująco-

-oceniający obrazu własnego „ja”. Samoocena również bywa określana 

jako zespół opinii i poglądów na temat swojej osoby.

T. Mądrzycki (1996) za samoocenę uznawał sądy oceniające, war-

tościujące, dotyczącej własnej osoby, własnych cech fizycznych, psy-

chicznych i relacji z otoczeniem.

B. Galasa (1994) wyróżnia trzy grupy cech, które mogą być przed-

miotem samooceny:

• cechy fizyczne,

• cechy psychiczne (intelektualne, emocjonalne, motywacyjne),

• cechy społeczne (przejawiające się w kontaktach społecznych).

Wyróżnić również można czynniki, które mają wpływ na samoocenę:

• czynniki anatomiczno-fizjologiczne (funkcjonowanie organizmu, 

wygląd zewnętrzny, sprawność fizyczna, dojrzewanie biologiczne),

• czynniki psychospołeczne (oddziaływanie społeczne, pochodzenie 

społeczne, kultura rodziny, zdobyte doświadczenie, zamierzona lub 

spontaniczna aktywność człowieka).

Zostają wyodrębnione trzy poziomy samooceny: tożsamość, za-

chowanie, zadowolenie odnosi się do pięciu sfer „JA”:

1. Ja fizyczne dotyczy tego, jak jednostka widzi swoje ciało, swój stan 

zdrowia, sprawność fizyczną.

2. Ja moralno-etyczne uwzględnia swoje moralne postępowanie, jaki-

mi jesteśmy ludźmi, poczucie własnej osoby (bycia dobrym, złym 

człowiekiem, stosunek do Boga).

3. Ja osobiste odzwierciedla poczucie własnej wartości, samooceny, 

tego jak jednostka siebie postrzega.

4. Ja rodzinne – czyli odczucia do własnej osoby jako członka rodziny 

oraz kręgu znajomych.

5. Ja społeczne – poczucie własnej osoby, jakie posiada w relacjach 

z innymi ludźmi, w grupie społecznej.

Samoocena ma charakter dynamiczny oraz kształtuje się podczas 

kontaktów interpersonalnych (między ludźmi, w  grupie), jest rozbież-

nością pomiędzy „ja realnym” a „ja idealnym”. Ja realne stanowi obraz 

rzeczywisty własnej osoby, natomiast ja-idealne jest odzwierciedleniem 

tego, kim chcielibyśmy być, jak chcielibyśmy siebie postrzegać oraz jak 

chcielibyśmy, aby inni nas postrzegali.

Uczniowie z dysleksją posiadają bardzo negatywny obraz własnego 

„JA” ze względu na liczne niepowodzenia szkolne, społeczne – wszyst-

ko to powoduje zaniżenie samooceny oraz poczucia własnej wartości.

Swoje niepowodzenia traktują jak „zewnętrzne siły, nad którymi nie 

mogą zapanować”, a swoje nieliczne sukcesu uznają za dzieło „sztuki” 

lub dzieło „przypadku”.

Niskiej samoocenie osobom z dysleksją towarzyszą inne problemy, 

takie jak: brak wiary w  swoje możliwości, poczucie lęku, osamotnie-

nie, nieporadność, zniechęcenie, niezadowolenie z  siebie, skłonność 

do zmartwień, depresja, brak motywacji do dalszego działania, niskie 

aspiracje.

Osoby z dysleksją szybko się poddają, bardzo często nawet nie za-

czynają zadań, które zostały im powierzone, od razu zakładają bowiem, 
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911.  Kiedy zdrowie  przybiera  jes ienne kolor y  –  o  chorowaniu 

czekał na niego w przedszkolu. Nawet kilka razy mama przyszła do przed-
szkola i bardzo długo rozmawiała z panią. Druga zmiana w domu Kuby to 
babcia w szlafroku. Dla Kuby był to niecodzienny widok, ponieważ babcia 
wstawała przed wszystkimi i krzątała się długo jeszcze po tym, jak szedł do 
łóżka. Kuba nadal nie rozumiał, dlaczego babcia zachowuje się inaczej niż 
zwykle, dlaczego nosi szlafrok i nie wychodzi z domu. Co prawda mama 
mu mówiła, że babcia jest chora, ale któregoś dnia zapytał jeszcze raz. 
Mama powiedziała, że to poważna choroba, a nie jakaś zwykła, jak katar. 
A ponieważ miał sporo pytań – jak to Kuba – mama narysowała mu cho-
robę babci. Chłopiec przyglądał się niecierpliwie rysunkowi. Ale mamie 
chyba coś jednak w tym rysunku nie wyszło, bo ta choroba wyglądała tro-
chę jak kulka albo balon z nogami… Na razie postanowił jednak nie pytać 
o nic więcej mamy i przy okazji zapytać babcię. Okazja do rozmowy nada-
rzyła się pewnego wieczoru, gdy chłopiec został z  babcią sam. Siedzieli 
obok siebie i oglądali bajkę. Kuba zerkał na babcię i w końcu przysunął się 
do niej, konspiracyjnie pytając:

– Babciu…? – zaczął.
– Tak, mój duży wnuku? – zapytała babcia po swojemu.
– Bo za oknem jest już ciepło – mówił dalej Kuba – i już nawet tej ciepłej 

czapki z pomponem nie muszę nosić ani rękawiczek.
– Widziałam, widziałam – zamruczała babcia.
Kuba westchnął.
– No to kiedy pójdziemy na te lody? Może jutro, co babciu? Jutro mo-

glibyśmy… – poprosił Kuba. Bo jak Kuba bardzo czegoś chciał, to potrafił 
naprawdę bardzo ładnie prosić.

Babcia odłożyła książkę, którą od kilku minut czytała na tej samej 
stronie.

– Wiesz, Kuba, chyba na razie nie będę mogła z tobą pójść na lody – 
powiedziała i westchnęła ciężko. Kuba poczuł, że już nie chce oglądać 
bajki.

– Ale dlaczego, babciu? Przecież zawsze chodzimy na lody. – Było mu 
przykro. – Nie lubię, jak odbiera mnie wujek. Z nim jest nudno. I on nie 
chce oglądać kamyków. Ciągle się spieszy. I  nic nie wie… – skarżył się 
Kuba.

– Może za jakiś czas, kochanie – spróbowała inaczej babcia. – Trochę 
źle się ostatnio czuję. Lekarz przepisał mi leki i przez pewien czas polecił 
dużo odpoczywać w domu.

– Ale byśmy szli bardzo wolno – zaproponował Kuba. – Takimi tiptocz-
kami. I byśmy odpoczęli…

Babcia nie pójdzie  
ze mną na lody

W  małym miasteczku mieszkał ze swoją małą rodziną pięcioletni 
Kubuś… Nie, przepraszam, Kuba. Bo Kuba strasznie nie lubił, 

gdy się do niego mówiło „Kubuś”. W końcu nie był już taki mały i daw-
no już przestał być maluchem w przedszkolu. W tym małym miasteczku 
Kuba mieszkał ze swoją rodziną: mamą, tatą i babcią. Na co dzień mama 
i tata pracowali do późna i długo nie było ich w domu, a Kubą zajmowała 
się babcia. Odbierała go z przedszkola i spacerkiem wracali do domu. Babci 
nigdy się nie spieszyło, cierpliwie oglądała z Kubą co ciekawsze kamyczki 
i  tłumaczyła to, co go zaciekawiło… Kuba był bardzo ciekawym świata 
chłopcem, a babcia wiedziała dosłownie o wszystkim. Maluch uwielbiał 
te spacery, zwłaszcza że w  przepastnej babcinej torbie cierpliwie czekał 
na niego jakiś smakołyk, a w ciepłe dni chodzili do pobliskiej kawiarni na 
truskawkowe lody.

Ale od niedawna w domu Kuby wszystko się zmieniło. Babcia się nagle 
rozchorowała i  rzadko wychodziła z domu, a Kubę z przedszkola zaczął 
odbierać wujek. Mama powiedziała mu wtedy wieczorem, że babci mocno 
kręci się w głowie, dlatego lekarz zabronił jej wychodzić z domu. Że to 
taka choroba, od której mocno kręci się w głowie. Odbieranie go z przed-
szkola przez babcię nie jest na razie możliwe i dlatego robi to wujek. Kuba 
pomyślał, że to pewnie tylko na trochę. Bo przecież to niemożliwe, żeby 
babcia ciągle była chora. Ale potem nic się nie zmieniało i  tylko wujek 

251. sytuacja w królestwie polskim w przededniu wybuchu powstania

Ogromny wpływ na wzrost nastrojów patriotycznych miała fala powraca-
jących, dzięki ułaskawieniu we wrześniu 1856 r., zesłańców syberyjskich. 
Nadzieję budziła również sytuacja międzynarodowa. Polacy z uwagą obser-
wowali toczące się walki o zjednoczenie Włoch. Łączyły one w sobie trzy 
istotne, z polskiego punktu widzenia, elementy: pierwszą od czasów napo-
leońskich klęskę Austrii, francuską pomoc dla walczącego z nią Królestwa 
Sardynii i wreszcie skuteczną działalność samych Włochów, organizujących 
lokalne powstania46. Optymizmem mogły napawać także wieści dochodzące 
z Rosji. Przy wsparciu Aleksandra Hercena odradzał się tam ruch rewolucyjny. 
Te budzące nadzieję wydarzenia w kraju i za granicą pojawiły się jednocześnie 
z ożywieniem gospodarczym i zupełnie dobrą sytuacją ekonomiczną w całym 
zaborze rosyjskim47. 

Wszystkie wspomniane wyżej czynniki sprzyjały tworzeniu się pod koniec lat 
50. organizacji o charakterze niepodległościowym. Działający w nich konspira-
torzy starali się rozbudzić w społeczeństwie ducha patriotyzmu.

Pogrzeb generałowej Katarzyny Sowińskiej, który odbył się w maju 1860 r., 
rozpoczął czas manifestacji polityczno-religijnych, te zaś odbiły się szerokim 
echem wśród Polaków we wszystkich trzech zaborach48. Udział w ulicznych de-
monstracjach, mszach za ojczyznę lub w śpiewaniu patriotycznych pieśni dawał 
ludziom bezgranicznie intensywne przeżycie jedności wspólnotowego czy naro-
dowego losu49. Manifestowanie tej jedności koncentrowało się wokół pewnych 
symboli, którymi stawały się wybrane daty historyczne, rytuały religijne czy 
wreszcie konkretne ubrania. Jeden z przyszłych powstańców opisał to zjawisko 
następująco: 

Niedługo po wstąpieniu mojem do gimnazjum owiała nas jakaś wesoła, dziwna, 
pełna rozkosznych złudzeń i nadziei atmosfera; pojawiły się orzełki, pogonie, 
żałobne wstążeczki, kotwice, kajdankowe dewizki, żupaniki, następnie sekretne 
piosenki modlitwy itp. rzeczy50. 

Inny młody człowiek swoją karierę uczniowską rozpoczął od zakupienia sobie 
czamarki, długich butów i konfederatki51.

Tej atmosferze najaktywniej poddawała się młodzież, niemniej radosne ożywie-
nie można było zaobserwować również w środowiskach ludzi dojrzałych. Ma-
rian Płachecki, współczesny antropolog kultury, powszechność tego zjawiska 
tłumaczy w następujący sposób: 

II

SYTUACJA RODZIN  
PO ZAANGAŻOWANIU  
ICH CZŁONKÓW W WALKĘ 
Z CARATEM

1.  Sytuacja w Królestwie Polskim 
w przededniu wybuchu powstania

Przełom lat 1855 i 1856 zapowiadał wiele zmian dla Polaków. Dwa zgony, jakie 
wtedy nastąpiły, Mikołaja I i Iwana Paskiewicza, niosły mieszkańcom Królestwa 
nadzieję na korzystne zmiany sytuacji politycznej. Społeczeństwo budziło się 
z letargu, w jaki popadło podczas lat „nocy paskiewiczowskiej”. Kolejny car 
– Aleksander II, który odwiedził Warszawę w maju 1856 r. – starał się ostudzić 
entuzjazm Polaków. Jednocześnie jednak zachodziły pewne zmiany, które niosły 
ze sobą ożywienie polityczne. Zniesiono obowiązujący od upadku powstania 
listopadowego stan wojenny. Władze zezwoliły na utworzenie dwóch ważnych 
instytucji: namiastki uniwersytetu, czyli Akademii Medyko-Chirurgicznej, i za-
wiązanie Towarzystwa Rolniczego. 
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1918 MózgMechanizmy poznawcze

i choć stanowi tylko 2–3% masy ciała, to pochłania aż 17–20% 
ogólnej energii organizmu (co ciekawe, intensywne myślenie 
nie zwiększa zużycia energii – większość zużywana jest na 
utrzymywanie mózgu w stanie gotowości7). Według badaczy 
mózg zużywa tyle energii co 12-watowa żarówka8.

Mózg zbudowany jest z dwóch półkul połączonych przez 
ciało modzelowate. Lewa półkula mózgowa stanowi mózg lo-
giczny, „naukowy” (odpowiada za mowę, liczenie i umiejętno-
ści matematyczne, logiczne myślenie, analizę, szeregowanie, 
racjonalizm). Prawa półkula mózgowa to mózg twórczy „arty-
styczny”, wyposażony w wyobraźnię i intuicję (odpowiada za 
kreatywność, emocje, tworzenie i odbiór rymów, muzyki, ryt-
mu, obrazów i wzorów, postrzeganie kolorów oraz rozpozna-
wanie np. twarzy)9. Działanie mózgu oparte jest na wzorcach 
krzyżowych, tzn. lewa strona ciała kontrolowana jest przez 
prawą półkulę, a prawa strona przez lewą półkulę10.

W  mózgu wyróżnia się cztery płaty: czołowy, ciemie-
niowy, skroniowy i  potyliczny. Poszczególne płaty mózgowe 
stanowią siedliska różnych umiejętności. Zaburzenie funk-
cjonowania jednego z ośrodków mózgu powoduje upośledze-
nie działania organizmu pod kątem zadań realizowanych 
przez dane pole, np. wystąpienie afazji poudarowej związane 
z uszkodzeniem pola Broki lub Wernickiego.

7  M. Żylińska, Neurodydaktyka, Toruń 2013, s. 29.
8  Ibidem, s. 30.
9  T. Buzan, Rusz głową, Łódź 2015, s. 24.
10  Mózg, oprac. zespół red.; konsultacje medyczne: Jolanta Piekarczyk, Toruń 2013, s. 2–3.

Mózg

„[…] mózg jest maszyną i  komputerem […]. Jednak procesy mentalne, 
które są podstawą naszego «ja», naszego życia, są nie tylko abstraho-
waniem i mechanicznym sortowaniem, lecz także czymś podmiotowym, 
osobistym, i  jako takie obejmują nie tylko klasyfikowanie i  dzielenie na 
kategorie, ale też ciągłe odczuwanie i poddawanie osądowi4”.

Mózg, podobnie jak ludzkie ciało, ulegał w  toku ewolu-
cji przekształceniom. Czaszki pierwszych hominidów były 
mniejsze niż ludzkie i bardziej przypominały czaszki małp. 
Objętość mózgu homo habilis wynosiła 750 cm3, a  homo 
erectus już 1000 cm3. Co ciekawe, objętość mózgu nean-
dertalczyka wynosiła 1500 cm3 i była większa niż u współ-
czesnego człowieka (1400 cm3). Zmianie uległ też kształt 
czaszki. Z czasem część twarzowa z wystającymi szczękami 
cofnęła się, a uwydatniło się wysokie czoło, chroniące coraz 
obszerniejszy mózg5.

Ludzki mózg stanowi kompilację trzech mózgów: ga-
dziego, ssaczego i kory mózgowej. Mózg gadzi kontroluje in-
stynkty, oddech i pracę serca. Mózg ssaczy wraz z ośrodkiem 
limbicznym odpowiada za emocje i popędy. Pofałdowana kora 
mózgowa stanowi płaszcz mózgu ssaczego i odpowiedzialna 
jest za funkcje intelektualne, mowę, słuch, kreatywność6.

Mózg dorosłego człowieka waży około 1,5 kg (przy czym 
występują pewne różnice między wagą mózgu mężczyzny 
a kobiety; mózg przeciętnego mężczyzny waży o 100 g więcej), 

4  O. Sacks, Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem, Poznań 2008, s. 40–41.
5  J. Farndon, Szkolna encyklopedia, Warszawa 1998, s. 110.
6  K. Gozdek-Michaëlis, Rozwiń swój genialny umysł, Warszawa 1997, s. 39–40.

32 1. Branża

2.  ZASOBY WIEDZY COPYWRITERA

Materiał, z którego copywriter tworzy swoje dzieło, zależy od zleceniodawcy, do-
bór narzędzi to jego zasób własny – im jest on większy, tym większe możliwości 
szybkiej reakcji, pojawienia się błyskotliwych pomysłów i niebanalnych skojarzeń. 
Wiedza pochodząca z dziedzin takich jak: retoryka, semiotyka czy psychologia 
stanowi fundament w tym względzie. 

2.1. Retoryka 

Retoryka, w odróżnieniu od gramatyki czy logiki, nie została stworzona przez 
starożytnych, lecz jedynie opisana. Wyjątkowość tej dziedziny polega na tym, że 
powstała z natury. Skłonność do przekonywania innych (perswazja), czy to w dys-
kusji uczonych, czy na ulicznym targu była dla antycznych myślicieli źródłem 
obserwacji, które następnie zostały skodyfikowane i opisane, jednak nigdy utwo-
rzono na tej podstawie zamkniętego systemu reguł. W kulturze europejskiej reto-
ryka wpisana została do kanonu przedmiotów szkolnych jako dziedzina wiedzy 
filologicznej, której celem było kształcenie sprawności językowej, przejrzyste wy-
rażanie myśli w mowie i piśmie, poprawne argumentowanie, a także formowanie 
postaw w życiu publicznym. Na gruncie polskim ogół tych umiejętności określany 
był jako humanistyczna kultura słowa i działania17. 

W epokach późniejszych zakres programowy retoryki, jej zastosowanie i funk-
cje były wielokrotnie zmieniane, zainteresowanie retoryką wygasało, po czym na-
stępował jej renesans (przełom XIX i XX wieku). Współczesny rozdział w historii 
rozwoju retoryki rozpoczął rok 1936, w którym opublikowana została w Chicago, 
uznana za programową wypowiedź szkoły New Rhetoric, praca: The Philosophy of 
Rhetoric autorstwa Ivora Armstronga Richardsa18. Innowacyjność przedstawionej 
koncepcji polegała na ukazaniu zastosowania retoryki do badań nad szeroko poję-
tą teorią komunikacji: komunikacji masowej, propagandy, reklamy19. Istotną rolę 

17 M. Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Wiedza Powszechna, Warszawa 1998, s. 20.
18 I.A. Richards, The Philosophy of Rhetoric, Oxford University Press, Oxford 1965.
19 M. Korolko, op. cit., s. 23–24.

OPINIA EKSPERTA Z BRANŻY

Ekspert:	 Anna Piwowarska
Stanowisko:	 Copywriterka
Firma:	 Freelancer
Branża:	 Reklamowa

Poszukaj	tego,	co	cię	wspiera.	W	jakich	momentach	przychodzą	ci	do	głowy	najlepsze	pomysły?	
Jaki	 styl	pracy	najbardziej	 ci	odpowiada?	Czy	potrzebujesz	wokół	 ludzi,	 czy	wolisz	pobyć	 ze	
sobą?	Czy	muzyka	ci	pomaga	czy	rozprasza?	Wolisz	leżeć	na	kanapie	czy	być	w	ruchu?	
Odpoczywaj,	łap	dystans,	żyj.	Rób	inne	rzeczy	–	poza	pracą	i	pisaniem.	W	tym	punkcie	wpisała-
bym	robienie	wszystkiego,	co	ci	służy.	Czy	będzie	to	szydełkowanie,	wspinaczka	wysokogórska	
czy	 jazda	na	 rowerze	w	pobliskim	parku.	Uważność	na	siebie,	na	 innych	 i	na	świat,	bycie	 tu	
i	teraz,	odpuszczanie	–	sobie	i	światu	–	to	wszystko	bardzo	sprzyja	radości	życia.	A	radość	życia	
sprzyja	kreatywności.

Ćwiczenie kreatywne

Budzenie zmysłów
Weź	z	domu	zeszyt	i	długopis	i	idź	na	łąkę,	do	parku	albo	do	kawiarni.	Zacznij	pisać,	cokol-
wiek	przychodzi	ci	do	głowy.	Jeśli	nic	ci	nie	przychodzi,	opisz	to,	co	widzisz	przed	sobą.	Przy-
pomnij	sobie,	jak	smakuje	twój	ulubiony	deser.	Jaki	zapach	ma	asfalt	po	deszczu.	Dotknij	trawy	
bosą	stopą,	sprawdź,	jaką	strukturę	ma	powierzchnia	stołu,	przy	którym	siedzisz.	Co	właśnie	
czujesz,	co	słyszysz,	co	widzisz?	Opisz	to	w	kilku	słowach!

Zapytaj siebie, jaki jest twój stosunek do pisania? Co	lubisz,	czego	nie	lubisz,	co	cię	
przeraża,	a	co	sprawia	przyjemność?

Opisz historię, która przydarzyła ci się ostatnio w autobusie, używając do tego 
140 znaków.

Obraz zawodu copywritera, który wyłania się z przytoczonych wypowiedzi, 
składnia do stwierdzenia, że jego wykonywanie wymaga znacznie większej ilo-
ści kompetencji, niż tylko posiadania, tak często wymienianego w ogłoszeniach, 
lekkiego pióra. Oczekiwania względem copywritera zogniskowane są wokół jego 
zdolności współpracy z innymi osobami (w zespole lub po stronie zleceniodaw-
cy) oraz jego umiejętności twórczych. Obydwa obszary wymagają nieustannego 
doskonalenia, a także zdolności utrzymywania równowagi: między otwartością 
na krytykę klienta a asertywną obroną swojego poglądu; pomiędzy elastycznym 
i dynamicznym reagowaniem na zmieniające się trendy oraz konsekwentnym roz-
wijaniem swojego stylu. Cechą obejmującą szereg tych kompetencji jest szeroko 
rozumiane wyczucie: językowe, komunikacyjne i sytuacyjne. 

KSIAzKI
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652.1. Diagnosis of China’s economic development

Socio-economic reforms applied by China since the late seventies, led 
among other things to the opening of the economy in relation to foreign inves-
tors12. There is a general awareness among authorities at the level of government 
and individual provinces that incoming foreign capital is an important condition 
for the further economic development of the PRC. After the accession of China 
to the World Trade Organization (in 2001), further liberalization in many sec-
tors of the economy took place, inter alia, financial sector, education or tourism 
[Skulska 2009, p. 218]. 

As indicated in the Graph 1, the Chinese economy has not been decelerating 
for at least several decades. Even in the perdiod of the Asian crisis (1997) and 
after 2008, China grew at an impressive rate. With an average GDP growth of 
over 7% in the 2012–2015 year, China remained the main driver of global devel-
opment. It should be noted that although the goal of economic growth outlined 
by the Chinese authorities for 2011–2015 (XXII 5-year plan) was 7% per annum, 
ultimately the pace of development of China’s economy was well above this 
level. GDP growth forecasts for the years 2016–2020 are in the range of 6% per 
year [IMF 2016]. Therefore, China is likely to continue to be one of the fastest 
growing economies in the world.

Graph 1. GDP growth in China by year, 1992–2020 (%)
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Source: own elaboration based on data from the International Monetary Fund [IMF 2016].

Quite peculiar trend can be observed in recent years, i.e. the Chinese econ-
omy is developing in two different ways. The first area, which is characterized 

12 It is estimated that in 2010, about 445 thousand foreign enterprises operated in China, 
employing over 55 million people, which accounted for 15.9% of the total workforce [Morrison 
2014, p. 13]

C h a p t e r  2

Political and economic relations between  
the PRC and Latin America

2.1. Diagnosis of China’s economic development 

The economic literature often addresses the issue of the international order. 
Since the end of the Cold War, the United States has been an indisputable eco-
nomic and military leader. However, the open question is what will be the picture 
of international balance of power in a few or several years. There are specula-
tions that in the near future, due to ongoing specific geopolitical mechanisms, 
the foreground will be occupied by the countries of the BRICS group, China in 
particular [Sporek 2013].

The transformation of China was begun with the start of 1979 [Haliżak 2012, 
p. 597]. For over three decades, the model of development implemented by the 
Chinese government adopted a number of characteristics and trends. Firstly, China 
has shown that a large economy can grow quickly, and the concept of transforma-
tion of the economic system (in the direction towards a market economy) proved 
to be a success. Secondly, China made up a huge backlog in the integration of 
its economy into the world economy, taking into account both the commercial, 
capital, and institutional relations. Thirdly, China’s share of the world economy 
grew strongly in areas such as: GDP, investment or trade. The level of innovation 
of the Chinese economy has improved in recent years as well. It is worth noting 
that while a significant part of the economies of East Asia followed development 
experiences of newly industrialized countries, the Chinese government introduced 
economic reforms on its own. The main manifestation of the strategy was to aban-
don the approach, which involves relying on its own advantages and opening the 
economy to the outer world [Drelich-Skulska 2008]. This part of the book will 
include the discussion on some aspects of China’s development. 

Jak motywująco oceniać szkolne osiągnięcia uczniów? 31

lat temu w miesięczniku „Nowa Szkoła”. Warto wrócić do jego treści i pytań, bo tej 
zapowiadanej rewolucji czy burzy w szkolnym ocenianiu nadal jakoś w polskiej 
szkole nie widać.

Można przypuszczać, że wielu nauczycieli praktyków stale poszukuje skutecz-
nych sposobów wywierania wpływu na swoich uczniów. To bardzo dobrze, ale jeśli 
jednak uczeń chodzi do szkoły, bo musi – bo taki jest powszechnie akceptowany 
i konstytucyjny obowiązek – to trudno się spodziewać z jego strony entuzjazmu, 
zapału i zachwytu tylko dlatego, że jest to konieczność. Ale z drugiej strony, jeśli 
uczeń nie chce się uczyć i pracować, to czyż nie potrzebuje psychologicznego 
wsparcia, a może wręcz dobrej, trafnej terapii pedagogicznej?26.

Motywacja wewnętrzna ściśle łączy się z umiejętnością dokonywania samo-
oceny: swojej osoby, umiejętności, posiadanej wiedzy, kompetencji czy innych 
własnych cech. Samoocena ucznia jest warunkiem dokonania edukacyjnej rewolucji 
kształcenia (patrz: rozdz. M.3.). Obserwując nowe trendy i kierunki edukacyjne, 
warto też zapytać, kiedy zmieni się obecny system szkolnego sprawdzania i ocenia-
nia uczniowskich osiągnięć. Ciekawą i konkretną propozycją w tym zakresie jest 
właśnie motywujące ocenianie szkolnych osiągnięć uczniów.

Motywujące ocenianie uczniów powinni poznać i stosować wszyscy nauczyciele, 
niezależnie od etapu edukacji. Jego edukacyjne walory są bezsprzeczne. W refleksji 
zaś samych nauczycieli na temat potrzeby, znaczenia i zasad motywującego oceniania 
– oczywiście z myślą o uzyskaniu wysokiej efektywności kształcenia i oczekiwanej 
skuteczności edukacji – powinno dominować myślenie i koncentrowanie się na 
uświadomieniu sobie ogromnego znaczenia tematu samooceny uczniów oraz po-
trzeby zajmowania się sobą przez nich samych.

Mobilizującym czynnikiem w drodze do uzyskania wysokiej skuteczności 
edukacji jest dążenie nauczycieli do zmiany stylu szkolnego sprawdzania, szaco-
wania wartości wyników i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Takie stałe 
poszukiwanie udziela się uczniom. A ponadto w tym obszarze ważne jest znalezienie 
dobrych odpowiedzi na takie istotne pytania, jak:
1. Jak sprawnie analizować czynności uczenia się, zachowania i szkolnych osiąg-

nięć oraz dokonywania samooceny przez uczniów w szkole?
2. Jak pomóc uczniom zrozumieć różnice między subiektywną a obiektywną 

samooceną?

26 J.P. Sawiński, Strategia NLP w edukacji – www.cen.edu.pl/Informacja pedagogiczna/Innowacje 
XXI, 2008 – dostęp z 16.02.2016.

M
MOTYWUJĄCE OCENIANIE

Jak motywująco oceniać szkolne osiągnięcia uczniów?

Motywujące ocenianie opiera się na samoocenie ucznia, która mocniej 
skupia jego uwagę i myśli na samym sobie oraz na swych dokonaniach. 
Jest ważnym czynnikiem regulującym i wspierajacym różnorodne działania 
– umiejętnością o wyjątkowym znaczeniu, tak w edukacji, jak i w życiu w ogóle. 
To kluczowa kompetencja człowieka, którą z wielu względów warto rozwijać. 
Jak wpływa na stawianie sobie osobistych celów i edukacyjnych zadań? 
Dlaczego i jak nauczyć uczniów dokonywania trafnej i rzetelnej samooceny?

M.1. Motywacja wewnętrzna ucznia

Motywowanie jest pierwszym i najważniejszym zadaniem każdego nauczyciela, 
który pragnie osiągać wysoką skuteczność edukacji. Dotyczy w zasadzie jednej 
istotnej sprawy: ludzkiego napięcia mózgowego, które – pobudzone – nadaje od-
powiedni kierunek naszym myślom, nastawieniu, poszukiwaniom i działaniom. 
Strategii motywowania uczniów do uczenia się i pracy nad sobą jest wiele i są one 
dość różnorodne. Krótkie ich opisy (ponad 50) prezentuje internetowa strona CEN 
w Koszalinie, w zakładce „Informacja pedagogiczna”24. W zasadzie każdy nauczyciel 
może wśród tych bardzo różnych strategii znaleźć odpowiednie sposoby działania 
dla siebie i dla swoich uczniów.

Myśląc o tym priorytetowym zadaniu nauczycieli, warto zapytać, kiedy nadej-
dzie czas zasadniczych i radykalnych zmian w polskiej edukacji oraz w szkole. Istotne 
jest także pytanie, czy szkoła może obyć się bez stawiania uczniom stopni. Przecież 
już od pewnego czasu powracają wątki typu: Czy nadciąga burza w ocenianiu?25. Ten 
artykuł o potrzebie zmiany sposobu oceniania uczniów był upowszechniony szereg 

24 J.P. Sawiński, Motywowanie – www.cen.edu.pl/Informacja pedagogiczna/Motywowanie – dostęp 
z 16.02.2016.

25 J.P. Sawiński, Czy nadciąga burza w ocenianiu?, „Nowa Szkoła” 3/2006, s. 15–22.
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1) GENERAL CHARACTERISTICS OF POLAND

7

I. INTRODUCTION

This guide aims to promote Polish companies that provide energy-efficient and envi-
ronmentally-friendly technologies abroad. The authors’ main objective was to provide 
knowledge that can be useful at work and for international relations. The publication 

is intended for foreign readers and contains the most important facts on Poland’s potential 
in green technology transfer, as well as on the country’s climate protection efforts. It also de-
scribes Poland’s involvement in the EU climate policy and on a global scale, offset by the coun-
try’s efforts to maintain the competitiveness of its economy. Much attention has been devoted 
as well to the export potential of the Polish green technology sector and the instruments for 
supporting exports. An important role is also played by the Almanac of green enterprises.

1) GENERAL CHARACTERISTICS OF POLAND

Poland is one of the most attractive regions in Europe in terms of economy. The dynamic 
growth of GDP (above 3% annually), a well-educated society, numerous incentives for busi-
nesses, and the central location of our country on the map of Europe make Poland one of the 
most interesting markets for entrepreneurs. Poland is also increasingly positively evaluated by 
independent institutions and research centres, and has advanced in various business rankings 
in recent years. For example, in EY’s European Attractiveness Surveys, Poland is seen as the 
best place to do business in the region. In the latest edition of the World Bank’s report Doing 
Business in 2017, Poland moved up one position compared to last year, which was possible 
thanks to the introduction of the new restructuring law and an amendment to the construc-
tion law. This gave Poland the 24th place among 190 countries - New Zealand was the winner, 
ahead of Singapore, the leader in recent years. This is all the more noteworthy, since – ac-
cording to the World Bank representative in Poland - it is increasingly difficult to move up in 
the ranking, because other countries also actively reach out to entrepreneurs and facilitate 
business on their territory.

Poland is also highly evaluated in terms of economic freedom - according to the latest Index 
of Economic Freedom 2016 prepared by The Wall Street Journal and Heritage Foundation, the 
country ranked 39th in the world. Moreover, Poland’s efforts are highly appraised by our closest 
neighbours. The 2015 report Prospective neighbourhood by Germany’s Chamber of Commerce 
called Poland the undisputed leader in the region in terms of investment attractiveness. This 
is also confirmed by the latest World Investment Report 2015 by UNCTAD, which places Po-
land on the list of 20 largest recipients of foreign capital in the world (eighth place in Europe), 
thanks to the inflow of foreign investment ($ 13.9 billion). At the same time, Poland ranks first 

in Central and Eastern Europe and third in Europe in terms of the number of jobs created by 
foreign direct investment.

POLAND IN NUMBERS

Area 312,679 km2 

Population 38.5 million

Capital Warsaw, 1.716 million inhabitants 

Time zone GMT +1

Currency Zloty (PLN) 
1USD = 3.925 PLN

GDP growth 3.4%

Inflation –0.9%

Budget deficit 2.5%

Unemployment rate 8.3%

GDP per capita (PPP) USD 23,951 

Credit rating A2 (S&P), A- (Fitch)

Exports (2015) EUR 178.7 bn 

Imports (2015) EUR 175.0 bn 

Special Economic Zones 14

Membership in international organisations EU, NATO, UN, OECD, WTO, IBRD, IMF, EBRD

Poland’s major advantages in terms of attracting foreign investors include:

A strong and diversified economy, which in terms of GDP, adjusted for purchasing power par-
ity, ranks sixth in the European Union and twenty-fourth in the world (IMF and IBRD data). 
A strong foundation helped the Polish economy cope with the economic crisis and its conse-
quences extremely well. Since 2008, GDP has grown by a total of 19%, which is an absolute 
exception in the EU. After two years of a temporary slowdown, the year 2014 saw a recovery in 
economic activity as a result of higher domestic demand, which replaced foreign trade, becom-
ing the main driver of economic growth. All forecasts by economists confirm that the Polish 
GDP will grow by at least 3% annually over the next three years.

The main branches of Poland’s economy include services (63%), industry (33.5%), and agri-
culture (3.5%). In the services sector special attention should be paid to Polish IT companies 
operating globally. They are especially valued by clients who look for reliable, “tailor-made” 
solutions. A crucial role in the industry is played by: mining, transportation, construction, and 
the rapidly growing sector of green technologies.

Manufacturers of rail vehicles and buses are the leaders in the transportation industry. The 
former ones, such as Pesa or Newag, win international contracts, also on the German market, 
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c) Projects
“Biomass pellets – a practical way to reduce deforestation of the slopes of Mt. Kilimanjaro”

 TANZANIA

The project has focused on Mt. Kilimanjaro, a mountain of exceptional importance for the eco
system and people living within a large area of Tanzania and Kenya, for whom the mountain is 
the primary source of water. Water is getting scarcer and scarcer by the year. One of the main 
reasons behind this phenomenon is increasing deforestation of the slopes of Mt. Kilimanjaro, 
as wood satisfies the need for energy used for cooking. Only few families can afford to buy 
a gas cylinder. The local association TEACA and the Poland – East Africa Economic Foundation 
teach how to make pellets out of carbonised biomass and provide the necessary equipment. 
By involving schools, selfhelp groups of women and farmers, and providing environmental 
education, TEACA encourages cooperation in the production of pellets for own use and for sale 
in the nearby town of Moshi. Apart from playing an educational and mentoring role, TEACA 
plans to develop the production and sale of pellets manufactured with machines also coming 
from Poland in the following years.

Project implementation – PolandEast Africa Economic Foundation
The value of cofinancing by the Ministry of Foreign Affairs – PLN 597,608 in 2016 and
PLN 588,166 in 2017.
The project has been implemented under the „Polish Development Assistance 2016” 
call for proposals.

Photo – M
ałgorzata Zduńczyk

„Preventing deforestation in the Embu region through the purchase of energy-efficient cook-
ing stoves for the local community and a reforestation campaign”

KENYA

The local communities in Embu consume more than 50 tonnes of wood fuel per day for cook
ing, which means the consumption of 1,500 tonnes per month. Furthermore, wood is used 
as building material. This creates a huge risk to the existing forests in the area. It contributes 
to the deforestation of land and air pollution (use of open fireplaces). Cooking over open fire 
causes serious respiratory diseases, especially in children who accompany their mothers at 
home during the day, also during cooking. The project objectives include the purchase of en
ergyefficient portable stoves that reduce carbon dioxide emissions into the atmosphere (due 
to their special design, they emit much less smoke) and lower wood fuel consumption by 60%.

Project implementation – Polish Embassy in Nairobi
The value of cofinancing by the Ministry of Foreign Affairs – EUR 14,482.00 The project 
was implemented under the Small Grants System 2015

“Sun for development. Small solar power plants for schools in northern Tanzania – in search 
of solutions ensuring the sustainability of rural electrification projects”

TANZANIA

Over 50% of secondary schools in the region of Arusha do not have access to stable and afford
able sources of electricity. The project has aimed at increasing access to renewable energy in sec
ondary schools in the region of Arusha and enhancing the renewable energy potential in the re
gion by creating a model of energy cooperatives and a resolution fund. As the project outcome, 
three secondary schools in the region of Arusha (1750 students) have been equipped with small 
solar power plants, which improved their educational offer. A model of an energy cooperative 
with a resolution fund has been developed and implemented, with prospects of building more 
solar power plants in the region. The longterm effects of the project include: better and more 
competitive educational institutions in the Arusha region, enhanced environmental protection in 
the region due to the use of renewable and distributed energy resources, more investments in 
renewable energy sources in the region and lower environmental pressure.

Project Implementation – Fundacja Artykuł 25
The value of cofinancing by the Ministry of Foreign Affairs – PLN 255,501.
The project has been implemented under the „Polish Development Assistance 2015”
call for proposals.
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INTRODUCTION 

Progressing internationalisation of trade, which can be observed in the recent years, 
has con rmed a key role of maritime transport in the economy of the European 
Union (EU). It plays an important role in long distance carriages of goods. Good 
world economic situation, which was maintained at the turn of 20th and 21st cen-
tury by a rapid development of the so called emerging markets with China at the 
top, in uenced the increasing demand for maritime transport. What is important, 
this transport mode is strongly connected with energy security of EU Member 
States. Due to the fact that it is possible to transport oil and liquid natural gas 
across the sea states may provide themselves with energy resources and assure for 
themselves diverse sources of supply. Nevertheless, in 2009 it has been clearly noted 
that the end of positive trends in the global economy has its strong impact on 
maritime trade. Because of the economic downturn the recently drafted forecasts 
predicting an increased volume of transportation across the sea became unrealistic 
and ship owners were forced to reduce costs of services offered.

The future of the transport mode here discussed is connected not only with the 
situation on global economic markets. Safety of shipping in remote parts of the 
world becomes an urgent problem. Increase in acts of piracy against merchant 
shipping is an alarming tendency. In addition, maritime transport is facing new 
challenges of ecological nature, as a result of works of the Intergovernmental Pan-
el on Climate Change (IPCC) acting under the auspices of the United Nations 
Organisation and objective set by the European Union as regards reduction of 
greenhouse gas emissions. That is why, the International Maritime Organisation 
(IMO) is to present proposals concerning a new regime with the aim to control 
greenhouse gas emissions produced by ships.

Apart from problems connected with negotiations on post-Kyoto agreement cli-
mate-related issues concern maritime transport also for other reasons. The fact 
that the climate is getting warmer contributes to, inter alia, reduction of the ice 
cap in the Arctic region. On the one hand, further melting of ice may cause in-
crease in water levels in the oceans and necessity to adjust the  eet to the new 
conditions. On the other hand, however, an opportunity appears to open new and 
unavailable until now transit routes and exploit the seabed in the Arctic region, 
which is considered as abundant in resources. The problem of Arctic is becom-
ing an increasingly important subject matter of debates and analyses all over the 
world. In that case it is obvious that the EU will get more involved in matters 
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  Ustanowienie Nagrody Solidarności jako narzędzia promocji demokracji 
w świecie

W 2014  r.  została ustanowiona Nagroda So-
lidarności  im.  L.  Wałęsy  przyznawana  przez 
Ministra Spraw Zagranicznych RP za wybitne 
działania na  rzecz promocji  i  ochrony demo-
kracji  i  wolności  obywatelskich.  Było  to  po-
wiązane z 25-leciem odzyskania przez Polskę 
suwerenności. Poza uhonorowaniem laureata 
za wysiłki na rzecz obrony demokracji na świe-
cie, nagroda służy zwróceniu uwagi światowej 
opinii publicznej na fakt, że to w Polsce, jesz-
cze przed upadkiem muru berlińskiego, zaczął 
się proces upadku komunizmu i miały miejsce 
pierwsze w bloku komunistycznym po II wojnie 
światowej częściowo wolne wybory.

Laureatem pierwszej Nagrody Solidarności w 2014 r. został Mustafa Dżemilew, lider walki o prawa Ta-
tarów krymskich, kilkakrotnie nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla. Laureat nagrody otrzymał sta-
tuetkę oraz nagrodę pieniężną, którą przeznaczyć ma m.in. na wybrane projekty pomocy rozwojowej.

  Wzmocnienie polskiej obecności w Azji 

W 2014 r. kontynuowany był proces wzmacniania dyplomatycznej obecności RP w Azji: otwarto Biuro 
Ambasady RP w Bangkoku  z  siedzibą w Rangunie  (Mjanma),  utworzono  stanowisko ambasadora 
wizytującego w Mongolii  oraz wystąpiono do władz ChRL o  zgodę na utworzenie nowego okręgu 
konsularnego i otwarcie Konsulatu Generalnego RP w Chengdu. 

1 maja 2014 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych utworzyło Instytut Polski (IP) w Pekinie, funkcjo-
nujący jako Wydział Kultury Ambasady RP. Instytut jest piątą polską placówką utworzoną na terenie 
Chińskiej Republiki Ludowej, ale pierwszą powołaną do realizacji działań z zakresu dyplomacji pu-
blicznej i kulturalnej. Misją Instytutu jest promowanie w Chinach wizerunku Polski jako wzorcowego 
przykładu udanej transformacji gospodarczej, państwa o rosnącym znaczeniu w Europie, otwartego 
i atrakcyjnego dla międzynarodowego biznesu, o bogatym i różnorodnym dziedzictwie kulturowym, 

Rozdział I
atrakcyjnym dla turystyki i przemysłów kreatyw-
nych. Zadaniem IP jest wypełnienie dodatkową 
treścią nawiązanego w grudniu 2011 roku part-
nerstwa strategicznego między Polską a China-
mi oraz wspieranie współpracy między regiona-
mi obu państw.

By  wzmocnić  efektywność  koordynacji  strate-
gicznego partnerstwa z Chinami oraz stanowisk 
resortów  odnośnie  do  uczestnictwa  Polski  we 
współpracy  Chin  z  krajami  Europy  Środkowo-
-Wschodniej  w  formacie  „16+1”  w  strukturze 
Departamentu Azji  i Pacyfiku utworzony został 
Referat ds. chińskich. 

Działania podjęte w 2014 r. pozwoliły poprawić koordynację i efektywność współpracy centrali i pla-
cówek zagranicznych w zakresie polskiej polityki wobec Azji. 

Planowane działania w 2015 r.

n  Przekształcenie referatu ds. chińskich w wydział ds. chińskich;
n  ustanowienie Ambasady RP w Manili;
n  ustanowienie Konsulatu Generalnego w Chengdu;
n   utworzenie Domu Polsko-Węgierskiego w Ho Chi Minh, poprzez kolokację polskich dyplomatów w KG 

Węgier;
n  wypracowanie formy obecności dyplomatycznej RP w Afganistanie, Bangladeszu i na Sri Lance. 

  Zwiększenie liczby polskich obywateli w instytucjach międzynarodowych 

Na koniec 2014 r. w instytucjach i agencjach Unii 
Europejskiej zatrudnionych była rekordowa licz-
ba polskich obywateli – 2858, z czego w insty-
tucjach UE – 2449, a w agencjach 409 Polaków. 
Odzwierciedla  to  trend wzrostowy w  ostatnich 
latach – w 2012 roku było zatrudnionych 2495 
Polaków, w  roku 2013 – 2679. Dało  to Polsce 
wysoką, 6. pozycję wśród krajów UE, w kolej-
ności za Belgią, Włochami, Francją, Niemcami, 
Hiszpanią, a przed Wielką Brytanią. 

W największej i w związku z tym najbardziej re-
prezentatywnej  instytucji UE,  jaką  jest Komisja 
Europejska (KE), pracowało 1454 Polaków. 

Dzięki  systemowym  działaniom  MSZ  mającym 
na  celu  zwiększenie  obecności  polskich  dyplo-
matów narodowych w ESDZ,  ich  reprezentacja 
w unijnej  dyplomacji wzrosła  z  3,8% w 2013  r. 
do 4,27% w 2014 roku (101 polskich obywateli). 
Równolegle nastąpił także wzrost liczby polskich 
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