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Konferencja ONZ „Prawa człowieka w Polsce” 

sprawozdanie opracowane przez Magdalenę Jankowską 

 

Dnia 24 października 2018 roku o godzinie 10.00 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego 
rozpoczęła się konferencja Organizacji Narodów Zjednoczonych dotycząca praw człowieka 
w Polsce. Konferencja została zorganizowana przez Ośrodek Informacji Organizacji Narodów 
Zjednoczonych w Warszawie.    

Pani Mariola Ratschka pełniąca obowiązki Dyrektora Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie 
przywitała wszystkich gości oraz uczestników konferencji. Podziękowała za tak liczną 
frekwencję oraz za pracę włożoną przez wolontariuszy w organizację tego wydarzenia.  

Swoją obecnością podczas konferencji zaszczycili nas: Birgit Van Hout, Piotr Wawrzyk, Adam 
Bodnar, Martyna Wojciechowska, Urszula Nowakowska, Maria Pamula, Anna Rostocka, Piotr 
Bystrianin, Rafał Kostrzyński, Michał Pelczarski, Jasiek Mela, Mariola Ratschka, Marek 
Michalak, Agata Bednarek, Kamil Baran, Ewa Falkowska, Karina Rathman, Krystian 
Legierski, Paweł Knut, Julia Kamińska, Bartosz Staszewski oraz Piotr Grabarczyk.  

Mowę inauguracyjną wygłosiła Birgit von Hout przedstawicielka Wysokiego Komisarza 
Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka w Europie, a także wiceminister Piotr 
Wawrzyk Podsekretarz Stanu do spraw Parlamentarnych, Praw Traktatowych Narodów 
Zjednoczonych i Praw Człowieka, Ministerstwa Spraw Zagranicznych.  

Swoją przemowę Birgit von Hout rozpoczęła od podkreślenia bardzo ważnej daty w historii – 
70. rocznicy uchwalenia Powszechnej deklaracji praw człowieka, stosowanej w dzisiejszych 
czasach jako prawo zwyczajowe. Najważniejszym punktem Deklaracji, istotnym 
dla konferencji ONZ, był artykuł 1 - „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem 
swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować 
wobec innych w duchu braterstwa”.  W swoim wystąpieniu Birgit von Hout podkreśliła, że ten 
właśnie artykuł powinien wzywać nas do wzajemnego życia w braterstwie i codziennego 
działania w walce o prawa człowieka – to właśnie konferencja ONZ daje głos 
dyskryminowanym osobom, których prawa nie są respektowane. Wyzwania dotyczące praw 
człowieka nie dotyczą tylko Polski, ale także Europy i Świata. Birgit von Hout wyjaśniła także 
pojęcie praw człowieka, do którego możemy zaliczyć prawa obywatelskie, kulturalne, 
ekonomiczne, polityczne, a także społeczne. Wszystkie prawa człowieka mają jednakową 
wartość, są one ze sobą wzajemnie powiązane i wzajemnie się uzupełniają.  

Podczas przemówienia podkreślono, że ponad 20 mln ludzi polskiego pochodzenia żyje poza 
granicami Polski – tworzą oni polską diasporę, która jest jedną z największych na świecie. Są 
to głównie emigranci ekonomiczni, co pokazuje brak poszanowania praw ekonomicznych 
i społecznych w Polsce, ale także liczne korzyści dla obywateli Polski z polityki integracji 
europejskiej i światowej.  

Dodatkowo Birgit von Hout podkreśliła, że Polska narracja polityczna powinna być polityką 
integracyjną, kulturą dialogu. Miałoby to na celu zmniejszenie zachowań rasistowskich 
w Polsce i poszanowanie praw mniejszości – jako przykład zachowań rasistowskich został 
przywołany marsz niepodległościowy z 2017 roku, w którym jedno z haseł brzmiało „Biała 
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Europa”. Społeczność międzynarodowa czynnie przygląda się sprawom tolerancji społecznej 
w Polsce.  

Pod koniec przemówienia Birgit von Hout podkreśliła, że w Europie zmniejsza się pole 
do działania dla osób walczących o prawa człowieka, a także ogranicza się prawa wolnych 
mediów. W tych działaniach istotne znaczenie mają młodzi ludzie, bo to właśnie od nich zależy 
przyszłość Polski, Europy i Świata. Polska powinna wprowadzić istotne strategie, które 
rozwijałyby młode pokolenia – umożliwiłoby to młodym ludziom odważne i głośne walczenie 
o prawa człowieka.  

 Z kolei wiceminister Piotr Wawrzyk w swoim przemówieniu podkreślił, że Polska jako 
członek Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (kadencja 2018-2019) 
od lat promuje poszanowanie prawa międzynarodowego, prawa humanitarnego i działania 
na rzecz ochrony cywilnej oraz rozwiązywania konfliktów, głównie na wschodniej Ukrainie. 
Polska organizuje szereg wydarzeń, debat dotyczących praw międzynarodowych, np. debatę 
na temat praw dzieci w konfliktach zbrojnych.  

Szczególnym zainteresowaniem Polski są prawa osób należących do mniejszości religijnych 
oraz wolność religii i wyznania. Polska stara się regularnie podnosić prawa mniejszości 
religijnych i dbać o bezpieczeństwo tych mniejszości – głównym sposobem na zwiększanie 
bezpieczeństwa i zwalczenie napięć na świecie jest prowadzenie dialogu międzyreligijnego. 
Dodatkowo Polska angażuje się w programy humanitarne pomagające chrześcijanom 
na Wschodzie.  

 

„Geneza Praw Człowieka” 

Po uroczystym otwarciu Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar przybliżył genezę 
praw człowieka, sukcesy i wyzwania dotyczące praw człowieka. W Polsce od wieków prawa 
człowieka nie były szanowane – II wojna światowa, Holocaust, okres komunizmu. Sytuacja 
zaczęła zmieniać się dość późno, bo dopiero w 1989 r., a także w roku 1997 dzięki Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej.  

Rzecznik podkreślił, że zgodnie z artykułem 5 Konstytucji – „Rzeczpospolita Polska strzeże 
niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka 
i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia 
ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”, co powoduje, że ochrona 
praw i wolności obywateli staje się jednym z zadań państwa.  

Dodatkowo podkreślił znaczenie Najwyższej Izby Kontroli, która dzięki licznym raportom 
może analizować poszanowanie praw człowieka w Polsce – kwestię zarobków, praw osób 
starszych, pomocy – dostępu do świadczeń czy warunków w zamkniętych ośrodkach 
dla młodzieży. 

Jednym z zagrożeń praw człowieka są nowe technologie, które ułatwiają państwu kontrolę 
obywateli, a także wpływanie na wybory. Kolejnym wyzwaniem jest respektowanie praw 
kobiet, kwestia praw socjalnych w państwach demokratycznych, używanie języka praw 
człowieka w kontekście osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowym wyzwaniem jest 
bezpieczeństwo dziennikarzy, którzy są często atakowani przez polityków – należy przywrócić 
wizerunek dziennikarzy jako osób łączących społeczeństwo i władzę.  
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Na koniec Rzecznik Praw Obywatelskich przywołał kwestię niezależności sądów w Polsce. 
Brak niezależności sądownictwa może zakłócać brak wystarczającej ochrony praw jednostki 
w Polsce.  

 

Panel I 

„Prawa Kobiet W Polsce” 

Pierwsza z dyskusji podczas konferencji ONZ dotyczyła praw kobiet w Polsce. Prelegentami 
były Martyna Wojciechowska – dziennikarka, prezenterka telewizyjna, podróżniczka, autorka 
wielu książek, przyjaciółka ONZ, Urszula Nowakowska – Prezes Centrum Praw Kobiet oraz 
Birgit Van Hout – przedstawicielka Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw 
Praw Człowieka na Europę. Moderatorem był dr Adam Bodnar – Rzecznik Praw 
Obywatelskich.  

Moderator dyskusji podkreślił, że Polska zmaga się z licznymi wyzwaniami dotyczącymi praw 
kobiet w Polsce i jest to bardzo rozbudowany temat.  

Pierwsza głos zabrała Birgit Van Hout. Podkreśliła ona, że kobiety na całym świecie zmagają 
się z licznymi dyskryminacjami ze względu na płeć, wiek, miejsce zamieszkania czy stan 
społeczny. Obawą ONZ jest przemoc domowa wobec kobiet. W Polsce kobiety skarżą się, że 
nie posiadają odpowiedniej ochrony przed tą przemocą, nie czują się one chronione ze strony 
państwa. Dodatkowo obawą jest wysoka liczba nielegalnych aborcji, która wiąże się z niskim 
poziomem edukacji seksualnej w naszym kraju. Główną obawą są liczne stereotypy dotykające 
kobiet – ograniczają one życie kobiet w polityce, wprowadzają niesprawiedliwość, np. 
w wynagrodzeniu mężczyzn i kobiet. Podsumowując, Birgit Van Hout podkreśliła znaczenie 
walki ze stereotypami oraz zauważania znaczenia kobiet w dzisiejszym świecie.  

Następnie głos w dyskusji zabrała Martyna Wojciechowska. Podkreśliła ona także, że kobiety 
zmagają się z licznymi stereotypami, których sama doświadczyła w swoim życiu – „Kobiecie 
nie wolno”, „To tylko dla mężczyzn”. Dodatkowo poinformowała, że kobiety na całym świecie 
zmagają się z dostępem do opieki medycznej, edukacji czy wyższych płac.  

Polska zajmuje 38 miejsce na świecie pod względem równości płci, aby wyrównać ten poziom 
Polska potrzebuje 100 lat. Martyna Wojciechowska podkreśliła, że powinniśmy to 100 lat 
zmienić na proces szybkiej rewolucji walczącej o prawa kobiet w Polsce.  

Dodatkowo dziennikarka przedstawiła problem seksistowskich, pogardliwych, żartobliwych 
komentarzy skierowanych do kobiet. Jest to najczęściej cyberprzemoc, na którą kobiety nie 
powinny się zgadzać, bo nigdy nie będą poważnie traktowane.  

Kobiety w Polsce wciąż są gorzej wynagradzane od mężczyzn – im wyższe wykształcenie 
kobiety tym większa różnica w płacy. Martyna Wojciechowska podkreśliła, że kobiety powinny 
dbać o swoją samoocenę i pewność siebie, która może mieć wpływy na dalsze losy kobiet.  

Dodatkowo Martyna Wojciechowska przywołała swoje doświadczenia z wizyty w Salwadorze, 
państwie określanym „piekłem dla kobiet”. W Salwadorze brakuje dostępu do edukacji 
seksualnej i antykoncepcji. Dodatkowo państwo stosuje bardzo restrykcyjne kary za aborcje 
czy poronienia – kobiety po poronieniu spędzają 30 lat w więzieniu. Przykład tego państwa 
miał uświadomić Polkom, do czego mogą doprowadzić zaostrzenia w prawie aborcyjnym 
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i zmiany legislacyjne. Zaostrzenie przepisów może doprowadzić do ograniczenia dostępu 
kobiet do świadczeń medycznych, np. badań prenatalnych.  

Ostatnia głos w panelu zabrała Urszula Nowakowska, która doświadczyła represji po 
aktywnym angażowaniu się w Czarny Protest.  

Pani prezes przybliżyła problem przemocy domowej wobec kobiet w Polsce – najczęściej ta 
przemoc odbierana jest jako patologia, podczas gdy powinniśmy odbierać ją jako łamanie praw 
kobiet. Dodatkowo zauważyła, że prawa kobiet nie są na równi chronione z prawami mężczyzn 
– jako nieliczne z państw europejskich Polska nie posiada prawa do wydania nakazu 
natychmiastowego opuszczenia domu przez mężczyznę agresywnego wobec kobiety. 30% 
wyroków w Polsce dotyczących gwałtów na kobietach to wyroki w zawieszeniu. Polskie sądy 
za tak znaczące przestępstwo wydają niskie i nie chroniące ofiar wyroki. 

W wyniku nieszanowania tych praw kobiety często same sięgają po przysłowiową 
sprawiedliwość – w desperacji, dochodząc swoich praw, zabijają oprawców. Z ofiar same stają 
się przestępcami.  

Co więcej pani prezes przybliżyła problem dyskryminacji kobiet w polskim sporcie – dostają 
one mniejsze dofinansowania, a także mają ograniczony dostęp do klubów sportowych. 
Przedstawiono także problem stosowania męskich form w słownictwie np. „prezes” zamiast 
„prezeska” – męskie formy są najczęściej poważniej traktowane.  

 

Panel II 

„Prawa Migrantów i Uchodźców w Polsce” 

II panel konferencji ONZ dotyczył praw migrantów i uchodźców w Polsce. Udział w nim wzięli 
Maria Pamula – Specjalistka do spraw Ochrony Prawnej Uchodźców, Biuro Wysokiego 
Komisarza NZ do spraw Uchodźców, UNHCR-Polska; Anna Rostocka – Dyrektor 
Międzynarodowej Organizacji do spraw Migracji oraz Piotr Bystrianin – Prezes Zarządu 
Fundacji Ocalenie. Moderatorem dyskusji był Rafał Kostrzyński – rzecznik Polskiego 
Przedstawicielstwa Biura Wysokiego Komisarza NZ do spraw Uchodźców.  

Podczas panelu dotyczącego migrantów i uchodźców przejrzyście wyjaśniono definicje tych 
dwóch słów. Migrant to osoba, która przemieszcza się ze swojego kraju (75% migrantów to 
migranci zarobkowi). Uchodźca natomiast to osoba uciekająca ze swojego kraju przed wojną 
czy prześladowaniami, najczęściej poszukująca azylu. Dodatkowo podkreślono, że na świecie 
status migranta posiada aż 5 mln studentów międzynarodowych, którzy często korzystają 
z planów wymian studenckich.  

W Polsce prawa migrantów i uchodźców reguluje Konwencja Genewska, a także Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej, a dokładnie artykuł 56 – „1. Cudzoziemcy mogą korzystać z prawa 
azylu w Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie. 2. Cudzoziemcowi, 
który w Rzeczypospolitej Polskiej poszukuje ochrony przed prześladowaniem, może być 
przyznany status uchodźcy zgodnie z wiążącymi Rzeczpospolitą Polską umowami 
międzynarodowymi”. Najwięcej uchodźców w Polsce pochodzi z Kaukazu Północnego, 
Tadżykistanu, Armenii, dawnych państw ZSRR.   
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Uczestnicy w swoich przemówieniach podkreślili, że w Polsce większość praw dla uchodźców 
jest łamana na granicach polskich przez straż graniczną. Nie respektuje ona składania 
wniosków, w wyniku czego większość osób nie dostaje ochrony w naszym kraju.  

Co więcej migranci i uchodźcy w Polsce zmagają się z brakiem poszanowania ich prawa oraz 
niechęcią i brakiem tolerancji ze strony społeczeństwa polskiego. Są narażani na liczne 
stereotypy, np. „Każdy muzułmanin to terrorysta”. Dlatego rząd Polski stara się wprowadzać 
programy pomagające uchodźcom, np. roczny program integracyjny, który głównie skupia się 
na pomocy socjalnej –  nie jest on wystarczający, by zaspokoić polskie potrzeby.  

Na koniec panelu uczestnicy podkreślili problem handlu ludźmi, który najczęściej dotyczy 
migrantów. Problem ten istnieje także w Polsce. To właśnie Polska jest głównym krajem 
wykorzystującym ukraińskie ofiary handlu ludźmi. Zauważono także problem niskiej 
świadomości Polaków o prawach uchodźców i migrantów, a także negatywnego nastawienia 
do tej grupy społecznej, mimo znikomych kontaktów.  

 

 

Panel III 

„Prawa Osób z Niepełnosprawnościami W Polsce” 

Trzeci panel dotyczył praw osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Wśród uczestników była 
Birgit Van Hout, Michał Pelczarski – Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych oraz Jasiek Mela – Prezes Fundacji „Poza Horyzonty”. Moderatorem 
panelu była Mariola Ratschka.  

Dyskusję rozpoczęła Birgit Van Hout, która przywołała problem traktowania osób 
niepełnosprawnych w sposób stereotypowy, jako niepełnoprawnych członków polskiego 
społeczeństwa. Do spraw osób niepełnosprawnych polskie społeczeństwo nie odnosi się przez 
pryzmat praw człowieka. Osoby niepełnosprawne często nie są doceniane, a wręcz ocenia się 
ich niepełne możliwości wykonania każdej czynności. Bardzo ważne jest włączenie osób 
niepełnosprawnych do powszechnej edukacji w Polsce, zgodnie z Konwencją o osobach 
z niepełnosprawnościami powinny być one integrowane z pełnosprawnym społeczeństwem – 
ułatwi im to funkcjonowanie w dorosłym życiu. Osoby z niepełnosprawnościami powinny być 
pełnoprawnymi członkami społeczeństwa.  

Kolejny głos w dyskusji należał do Dyrektora Michała Pelczarskiego. Przybliżył on proces 
walczenia o poszerzanie praw osób z niepełnosprawnościami. System wsparcia osób 
niepełnosprawnych w Polsce z roku na rok rozwija się dynamiczniej, a rząd stara się zwiększać 
jego zasoby. Usprawnienie tego systemu to głównie kwestie finansowe. Program „Za życie” 
wspiera system poprzez przekazanie 3 mld zł. Program stara się wspierać nowe inicjatywy dla 
osób niepełnosprawnych, rozwój pomocy medycznej i społecznej, a także przystosowanie 
otoczenia dla osób niepełnosprawnych. 

Ostatni głos w dyskusji przejął Jasiek Mela. Przybliżył on działanie organizacji działających 
dla osób niepełnosprawnych. Podkreślił znaczenie bycia otwartym w społeczeństwie na osoby 
niepełnosprawne i świadomym, że są to pełnoprawni członkowie polskiej rzeczywistości. 
Ważne jest to, by popularyzować wizerunek osób niepełnosprawnych aktywnie 
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uczestniczących w życiu społecznym. Fundacja „Poza horyzonty” skupia się na angażowaniu 
osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, a także na realizacji ich marzeń. Co więcej, 
organizacja prowadzi liczne zbiórki na protezy, wózki itp. ułatwiające życie osobom 
niepełnosprawnym.  

 

Panel IV  

„Prawa osób młodych w Polsce” 

Czwarty panel dotyczący praw osób młodych w Polsce był prowadzony przez Karinę Rathman 
– asystentkę do spraw Informacji Publicznej Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie. Udział 
w dyskusji wzięli – Marek Michalik – Rzecznik Praw Dziecka IV i V kadencji; Agata Bednarek 
– Wiceprzewodnicząca do spraw Public Relations AISEC Polska; Kamil Baran – Prezes ELSA 
Poland; Ewa Falkowska – Dyrektor do spraw Advocacy UNICEF Polska; Mariola Ratschka. 

Podczas dyskusji goście podkreślili, że najwięcej młodych ludzi mieszka w Azji – ponad 
500 mln. Za osoby młode w międzynarodowej polityce uznaje się osoby pomiędzy 18 a 30 
rokiem życia.  

Podstawowym prawem dzieci i osób młodych jest prawo do edukacji. W Polsce prawo to jest 
bardzo dokładnie przestrzegane – poziom skolaryzacji wynosi prawie 100%. Jest to jeden 
z najwyższych poziomów na świecie i ukazuje bardzo wysokie rozwinięcie Polski w tej 
dziedzinie. Co więcej, Polska zapewnia darmowy dostęp do szkolnictwa wyższego, co nie jest 
rozpowszechnione w wielu krajach. Kontynuowanie nauki na poziomie wyższym jest bardzo 
ważne dla młodych ludzi często ze względu na tradycje i zwyczaje w ich kraju.  

Trudniejszy dostęp do edukacji w Polsce mają dzieci i młodzi ludzie na wsiach. Sytuacje 
finansowe ich rodzin są często gorsze od dzieci z miasta. Oprócz czynników ekonomicznych 
dochodzą problemy z dojazdem, komunikacją. Problem dojazdu dotyczy najczęściej szkół 
średnich i wyższych.  

Najważniejsze czynniki, które kształtują życie młodego człowieka w Polsce to rodzina, studia, 
praca, pasja oraz praktyki. Dostęp młodych Polaków do pracy czy praktyk często jest 
ograniczony bądź słabo wynagradzany. Sprawia to, że młode pokolenie nie jest w stanie 
samemu się utrzymać. 68% młodych ludzi utrzymuje się z dochodów rodziców. Jest to bardzo 
duży odsetek, który powinien być jak najszybciej zredukowany.  

Co więcej, goście podkreślili, że w Polsce wciąż wiele młodych osób czuje się 
dyskryminowanych ze względu na swój wiek w pracy, szkole, życiu publicznym. 45% młodych 
osób czuje się dyskryminowanych, a jedynie 23% nie, 32% nie zwróciło na to zjawisko uwagi. 

 

Panel V 

„Prawa Osób LGBT W Polsce”  

Ostatni panel dotyczył praw osób LGBT w Polsce. Moderatorem panelu był Piotr Grabarczyk 
– dziennikarz. Wśród gości znajdowała się Birgit Van Hout, Krystian Legierski – adwokat, 
działacz na rzecz osób LGBT; mec. Paweł Knut – Kampania Przeciw Homofobii; Julia 
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Kamińska – aktorka, scenarzystka, ambasadorka Kampanii Przeciw Homofobii oraz Bartosz 
Starzewski – reżyser, aktywista LGBT.  

Panel rozpoczęła Julia Kamińska. W swojej wypowiedzi przybliżyła problem homofobii 
w Polsce. Brak równości osób homoseksualnych i heteroseksualnych – zakaz legalizacji 
związków homoseksualnych, niejednolita procedura zmiany płci często zależna 
od konkretnego sędziego, zakaz adopcji dzieci przez pary homoseksualne. 

Co więcej, przedstawiła metody walki z homofobią i zwiększania świadomości Polaków. Jedną 
z takich metod jest organizowanie tzw. Tęczowych Piątków – jeden z takich dni zaplanowany 
jest na 26 października 2018 roku. Podczas którego chętne szkoły z całej Polski angażują się 
w pogłębienie wiedzy uczniów na temat osób LGBT, poszerzanie tolerancji i akceptacji różnic 
w społeczeństwie. Akcje najczęściej prowadzą nauczyciele. Do tegorocznej akcji zgłosiło się 
aż 211 szkół. Jak na Polską świadomość jest to znacząca liczba.  

Kolejnym sposobem na walkę z homofobią są marsze wolności, które przybliżył uczestnikom 
Bartosz Staszewski, który sam angażował się w organizację marszu w Lublinie. Był to jeden 
z większych marszy wolności w Polsce. Niestety, spotkał się on z niechęcią społeczeństwa, 
które posunęło się do rzucania w tłum kamieniami. Nikt nie ucierpiał, ale takie zachowania 
pokazują, że świadomość Polaków jest wciąż niska, a osoby LGBT są narażane na liczne 
niebezpieczeństwa.  

Niestety zgodnie z przemówieniami kolejnych mówców polskie prawo nie chroni osób LGBT 
– nie posiadamy konkretnych zapisów dotyczących tych osób. W wyniku czego osoby LGBT 
często żyją w Polsce w ukryciu i zastraszeniu, są traktowane jako osoby patologiczne, chore 
psychicznie. Boją się zgłaszania ataków, których doświadczą, ponieważ fala dyskryminacji 
często uderza także ze strony władzy.  

W celu polepszenia sytuacji osób LGBT w Polsce należy zwiększyć liczbę kampanii 
edukacyjnych, głównie skierowanych do osób młodych, a także do konkretnych grup 
zawodowych, które współpracują z takimi osobami.  

Każdy panel na Konferencji ONZ dotyczącej Praw Człowieka w Polsce kończył się wymianą 
spostrzeżeń gości z pozostałymi uczestnikami, a także udzielaniem odpowiedzi przez gości 
na zadane pytania. Dodatkowo każdy z uczestników mógł porozmawiać z gośćmi 
indywidualnie.  


