
 

 

„Ubóstwo i wykluczenie społeczne mają wiele twarzy  
i często są bliżej niż nam się to wydaje” – Emilian Kamiński  

ambasadorem Europejskiego Roku 2010 
 
 
Trwa Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Na 
obszarze całej Unii Europejskiej odbywa się szereg inicjatyw promujących 
kampanię „Nie dla ubóstwa!”. Szczególnymi postaciami Europejskiego Roku 
w Polsce są Ambasadorzy – 10 osób wybranych ze względu na ich osobiste 
zaangażowanie w walkę z problemami ubóstwa i wykluczenia społecznego 
oraz chęć promowania idei solidarnego społeczeństwa. 
 
Aktor, reżyser, wokalista, pisarz, założyciel i Dyrektor Teatru Kamienica                     
w Warszawie. Emilian Kamiński przyjął zaproszenie Krajowego Koordynatora 
Europejskiego Roku 2010 w Polsce Pana Jarosława Dudy i razem z pozostałymi 
Ambasadorami Europejskiego Roku 2010 wzmacnia oddziaływanie kampanii „Nie 
dla ubóstwa!”. Podczas konferencji inaugurującej obchody Europejskiego Roku 
2010 Emilian Kamiński tak uzasadnił swoją decyzję: „Ubóstwo i wykluczenie 
społeczne to kwestie, które rzadko pojawiają się na pierwszych stronach gazet. 
Niewiele czasu poświęca się również na analizę złożoności obu problemów.              
O ubóstwie myślimy zazwyczaj stereotypowo przez pryzmat obszarpanego                  
i brudnego człowieka żebrzącego na ulicy. Jednym z celów Europejskiego Roku 
jest uświadomienie nam wszystkim, że ubóstwo i wykluczenie społeczne mają 
wiele twarzy i często są bliżej niż nam się to wydaje”. 
 
 

 
(Emilian Kamiński podczas konferencji inaugurującej obchody Europejskiego Roku 2010,  

26 lutego 2010) 

 



 

 

 

 

 

Emilian Kamiński chce wykorzystać tytuł Ambasadora do prowadzenia 
aktywniejszej działalności w zapobieganiu biedy w Polsce, a poprzez Teatr 
Kamienica, który prowadzi, wspierać inicjatywy wspomagające walkę z ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym. Od lutego Teatr Kamienica współpracuje z Braćmi 
Mniejszymi Zakonu Kapucynów w ramach akcji charytatywnej „Jadłodajnia 
miodowa”.  W ramach tej współpracy na przestrzeni Teatru Kamienica odbył się 
cykl spotkań. Podczas każdego z nich zaprezentowany został monodram „Ta 
cisza to ja...” w wykonaniu Jacka Kawalca. Dochód ze sprzedaży biletów a także       
z aukcji charytatywnych, które towarzyszyły każdemu z tych spotkań, 
przeznaczony został na budowę jadłodajni oraz ośrodka terapeutyczno – 
medycznego dla bezdomnych i ubogich.  
 
Przez ostatnie pół roku w Kamienicy odbyły się między innymi wydarzenia takie 
jak: koncert charytatywny dla chorych artystów, M.A.G.I.K – V Międzyszkolny 
Przegląd Małych Form Teatralnych, akcja edukacyjno-informacyjna „Szpik 
pozwala ujść z życiem” oraz teatralne warsztaty dziecięce. 
 
 

 
(Emilian Kamiński czytał bajki dzieciom podczas Parady Schumana, 8 maja 2010) 

 
Emilian Kamiński jest również założycielem Fundacji Atut, która wspiera 
wydarzenia artystyczne. Fundacja obejmuje patronatem akcje charytatywne i m.in. 
nieodpłatnie udostępnia pomieszczenia teatralne czy zaplecze techniczne,                  
a pracownicy i aktorzy teatru dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, zgodnie  
z przyświecającą fundacji misją „Dzielić się i pomagać”.  
 
Emilian Kamiński na co dzień współpracuje z osobami niepełnosprawnymi.               
W swoich wypowiedziach często podkreśla, że ludzie ci „powinni pracować                   
i rozwijać się, (…) nie bójcie się dać im pracę. Ja mam w swoim zespole kilku 
znakomitych pracowników, których lubię, szanuję i cenię.” – podkreśla aktor.   
 



 

 

Emilian Kamiński został wyróżniony i został członkiem ogólnopolskiej kapituły             
w konkursie „Lodołamacze 2010" organizowanym przez Polską Organizację 
Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Inicjatywa ma na celu nagradzanie 
instytucji oraz osób prywatnych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, 
szczególnie w kontekście tworzenia nowych i lepszych miejsc pracy. W 2009 roku 
został uhonorowany tytułem Europejczyka Roku w kategorii “Człowiek kultury”. 

 
(Emilian Kamiński podczas wywiadu dla TVP Wrocław, 26 lutego 2010) 

 
*** 

Każdego roku Unia Europejska wybiera temat kampanii mającej na celu 
podniesienie świadomości społeczeństw, a także zwrócenie uwagi rządów, na 
konkretne zjawiska. Kwestie ubóstwa i wykluczenia społecznego zostały wybrane, 
jako temat Europejskiego Roku 2010 ze względu na ich znaczenie w dzisiejszej 
Europie. Tematyka jest też symbolem dziesiątej rocznicy zobowiązania 
podpisanego w Lizbonie w 2000 roku przez szefów państw i rządów Unii 
Europejskiej obligującego do podjęcia działań na rzecz zmniejszenia ubóstwa. 
 
Ambasadorami Europejskiego Roku w Polsce są: Tereliza Braun, Jolanta 
Fajkowska, Agnieszka Górniakowska, Emilian Kamiński, Patricia Kazadi, Lidia 
Lewandowska, Jan Mela, ks. Stanisław Słowik, Jolanta Sobczak oraz Sebastian 
Szydlik. 
 
 



 

 

 

 

 

 
(Ambasadorzy Europejskiego Roku 2010 podczas konferencji inaugurującej kampanię w MPiPS, 
26 lutego 2010: [od lewej] Jasiek Mela, Sebastian Szydlik, Jolanta Fajkowska, Emilian Kamiński, 

Tereliza Braun, Lidia Lewandowska, ks. Stanisław Słowik) 

 
*** 

 
Dodatkowe informacje na temat Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem                  
i Wykluczeniem Społecznym: 
http://www.2010againstpoverty.eu  
 
Facebook: 
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001023944204#!/profile.php?id=1000
01023944204 
 
Teatr Kamienica: 
http://teatrkamienica.pl/  
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