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WSTĘP 

Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej materiałów na temat Brexitu w okresie od 1 

czerwca do 31 lipca 2016 roku. Analizie poddano materiał pochodzący z monitoringu ponad 1100 tytułów 

prasowych, 5 mln źródeł internetowych oraz 100 stacji radiowych i telewizyjnych. Zbadano opinie, jakie 

pojawiały się w polskich mediach w badanym okresie. Wyszczególniono główne konsekwencje wyjścia 

Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (z podziałem na Polskę, Wielką Brytanię oraz Unię Europejską). 

Zaprezentowano ponadto główne prognozy, cytaty, a także konotacje emocjonalne związane z 

przekazami dotyczącymi Brexitu. 
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ROZKŁAD LICZBY PUBLIKACJI W CZASIE 
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Informacje dotyczące wyników 

referendum w sprawie Brexitu  

Rozmowy na temat konsekwencji 

Brexitu 
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PRZEKAZ W PODZIALE NA RODZAJ MEDIUM 
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Rodzaj medium 

Najwięcej publikacji na temat Brexitu pojawiło się w Internecie. 
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MEDIA WEDŁUG NAJWIĘKSZEJ LICZBY PUBLIKACJI 
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PODSUMOWANIE BADANIA – NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI 

Podsumowanie 

analizowanego 

przekazu 

 Wynik referendum w Wielkiej Brytanii był zaskoczeniem nie tylko dla 

rynków, ale także dla polityków, ekonomistów, dziennikarzy i komentatorów. Informowano, 

że pierwsze sondażowe wyniki referendum podane po zamknięciu lokali wskazywały, że 

Brexitu nie będzie.   

 W medialnych doniesieniach przeważały opinie, że wyjście Wielkiej Brytanii z 

Unii Europejskiej będzie miało negatywne konsekwencje dla Polaków i polskiej 

gospodarki. Zauważono, że na Brexicie stracą posiadacze kredytów frankowych, 

eksporterzy, a także rodacy pracujący na Wyspach. Zastanawiano się ponadto, jak 

nowa sytuacja w Unii przełoży się na fundusze płynące do Polski, a także przyszłość 

całej Unii Europejskiej. Obawiano się, że pozycja Polski zostanie zmarginalizowana, 

gdyż straciła swojego największego sojusznika. Pojawiły się tezy, zgodnie z którymi na 

Brexicie skorzystać może Rosja. Niepokój wywoływały także informacje o wyjściu z Unii 

kolejnych państw (wśród nich wymieniano Francję, Holandię, Austrię, Hiszpanię). 
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KONSEKWENCJE BREXITU 

Dla Polski 

(1) 

• W przekazie medialnym negatywne konsekwencje wyjścia Wielkiej Brytanii z 

Unii Europejskiej przeważały nad pozytywnymi; 

• Obawy Polaków przebywających na Wyspach: utraty zasiłków socjalnych, 

utrudnionego dostępu do rynku pracy, niepewności, ostrzejszych kontroli na 

granicach, konieczności posiadania pozwolenia na pracę w UK; 

• Próżnia traktatowa i konieczność renegocjacji umów międzynarodowych; 

• Utrata strategicznego partnera w polityce międzynarodowej; 

• Zmiana sytuacji geopolitycznej w naszym regionie; 

• Wzrost bezrobocia; 

• Osłabienie złotego. Jednak według rządu osłabienie złotego w wyniku Brexitu nie 

jest zagrożeniem dla polskiej gospodarki. Resort finansów nie widzi powodu do 

interwencji na rynku walutowym; 

• Zbliżenie UE z Rosją; 
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KONSEKWENCJE BREXITU 

Dla Polski 

(2) 

• Spadki na giełdzie (24 czerwca - najgorsze otwarcie sesji od sierpnia 2011 roku, 

kiedy to ścięty został rating USA); 

• Polski rynek według rządu zareagował „relatywnie stabilnie, relatywnie łagodnie”; 

• Brexit nasili oczekiwania co do rozwiązania problemu kredytów frankowych; 

• Należy dokonać reformy Unii Europejskiej – twierdzi Jarosław Kaczyński, lider 

partii rządzącej; 

• Brexit jest dobry, bo wzrośnie rola Grupy Wyszehradzkiej – twierdzą 

przedstawiciele partii rządzącej; 

• Opozycja uważa, że Polska w UE straci na znaczeniu; 

• Tezy, zgodnie z którymi praktycznie każda sfera polskiej ekonomii negatywnie 

odczułaby wyjście Wielkiej Brytanii z UE. Wyjątkiem mógłby być rynek pracy; 

• Brexit obniży wzrost gospodarczy w Polsce o 0,25 pkt. proc. – prognozuje 

bank Nomura; 

• Jakakolwiek sugestia czy deklaracja Polski w kontekście opuszczenia UE 

byłaby zupełnie nieopłacalna pod kątem finansowym. Skutkowałaby ponadto 

kompletną izolacją naszego kraju na Starym Kontynencie; 
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KONSEKWENCJE BREXITU 

Dla Polski 

(3) 

• Wzrost cen za wakacje zagraniczne; 

• Brexit uderzy w polski eksport. Stracą polscy producenci mebli, nabiału, 

słodyczy, a także transportowcy. Zauważono, że Brexit może mieć dla polskiej 

gospodarki poważne konsekwencje, bo Wielka Brytania należy do naszych 

najważniejszych partnerów gospodarczych; 

• Przewidywania, że nie zmieni się sytuacja brytyjskich przedsiębiorstw w 

Polsce; 

• Wśród pozytywnych skutków Brexitu dla Polski wymieniano: napływ do Polski 

kapitału i wykwalifikowanej kadry pracowniczej; 

• Uznano ponadto, że Brexit jest bodźcem do wewnętrznej reformy UE. 
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KONSEKWENCJE BREXITU 

Dla Wielkiej Brytanii 

(1) 

• Decyzja Brytyjczyków o wyjściu z Unii Europejskiej spowoduje 

przedłużającą się niepewność, która będzie ciążyła gospodarce i negatywnie 

wpłynie na ocenę kredytową kraju – ocenia agencja ratingowa Moody's. 

Wcześniej podobny komunikat wydała agencja S&P. Wielka Brytania cieszy się 

obecnie najwyższym z możliwych ratingiem. 

• Stowarzyszenie Producentów i Sprzedawców Branży Motoryzacyjnej wskazuje, że 

wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej może znacząco wpłynąć na stan 

przemysłu samochodowego w tym kraju. Na Wyspach swoje auta budują marki 

Nissan, Toyota, Honda, Jaguar Land Rover (spółka należąca do koncernu TATA 

Motors), Bentley (Volkswagen Group) oraz Rolls-Royce i MINI (należące do 

BMW). Przewodniczący SMMT uważa, że po opuszczeniu przez Wielką 

Brytanię Unii inne kraje członkowskie mogą nie być chętne, aby szybko 

zacząć podpisywać z Brytyjczykami korzystne umowy handlowe. Hawes 

mówi, że trudno spodziewać się w tej sprawie lobbingu ze strony firm, które mają 

swoje zakłady np. w Polsce. Z czasem przedsiębiorstwa motoryzacyjne mogą 

przestać inwestować w Wielkiej Brytanii i przenieść się do innych krajów. 
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KONSEKWENCJE BREXITU 

Dla Wielkiej Brytanii 

(2) 

• Brytyjscy turyści w Grecji zgłaszają problemy z wymianą pieniędzy; 

• Stoltenberg: Pozycja Wielkiej Brytanii w Sojuszu Północnoatlantyckim 

pozostanie niezmieniona; 

• Brexit może zapoczątkować podział samej Wielkiej Brytanii. Wskazywano, że 

Szkocja, Walia i Irlandia Północna mają w swoim prawie podstawowym prymat 

prawa unijnego nad krajowym. Oznacza to, że np. wszelkie postanowienia 

dotyczące polityki europejskiej podjęte przez Westminster muszą być 

zaakceptowane przez parlament szkocki. Informowano, że Wielka Brytania będzie 

więc musiała zmierzyć się z wielkim chaosem prawnym. Szkocja chce pozostać w 

Unii Europejskiej, więc możemy spodziewać się kolejnego referendum, w którym 

Szkoci wyrażą wolę pozostania w strukturach unijnych. W efekcie Szkocja zgłosi 

chęć przynależności do UE i rozpocznie negocjacje – mówi dr Bartłomiej E. 

Nowak, szef Katedry Stosunków Międzynarodowych AFiB Vistula, który wiele lat 

pracował w Parlamencie Europejskim oraz Konwencie do spraw Przyszłości 

Europy; 
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KONSEKWENCJE BREXITU 

Dla Wielkiej Brytanii 

(3) 

• Analiza Euler Hermes nakreśla dwa scenariusze, pozwalające ocenić wpływ 

Brexitu na Wielką Brytanię i jej głównych partnerów handlowych w UE. Nawet w 

optymistycznym scenariuszu – po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE z 

wynegocjowaną umową o wolnym handlu, jej PKB w latach 2017-2019 może 

spaść o 2,8 pp. w ujęciu realnym. Ponadto, w ciągu najbliższych 3 lat liczba 

upadłości wzrośnie średnio o 1500 w stosunku do obecnie prognozowanej średniej 

20 300 bankructw rocznie. W scenariuszu pesymistycznym, bez nowej umowy o 

wolnym handlu, wpływ Brexitu będzie znacznie bardziej dotkliwy. Do 2019 r. 

brytyjskie PKB spadnie o 4,3% w ujęciu realnym, a liczba bankructw zwiększy się 

o dodatkowe 1700 przedsiębiorstw. 

• Spora część instytucji finansowych mających swoje kwatery główne w 

londyńskim City może przenieść część swoich biznesów na kontynent. 

Potencjalnie na tym scenariuszu może skorzystać przede wszystkim Frankfurt. Z 

Frankfurtem będą jednak ostro konkurowały Paryż i Dublin. 
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KONSEKWENCJE BREXITU 

Dla Unii Europejskiej 

 

• Spadki na giełdach; 

• We wtorek w godzinach porannych (28 czerwca) odbędzie się nadzwyczajne 

posiedzenie Parlamentu Europejskiego, który przyjmie rezolucję podsumowującą 

wynik brytyjskiego referendum i nakreślającą dalsze kroki, jakie ma podjąć Unia 

Europejska - poinformował w piątek szef PE Martin Schulz; 

• Głosy wzywające do tego, by zmienić Unię Europejską. Trzeba zmienić Unię 

Europejską, to pora przebudzenia - takie opinie wyraża włoski rząd w komentarzach do 

wyniku referendum w Wielkiej Brytanii. Premier Matteo Renzi napisał na Twitterze: 

„Musimy zmienić Europę, by uczynić ją bardziej ludzką i sprawiedliwą". „Stoimy w 

obliczu trudnego momentu dla UE” - podkreślił Gentiloni. Zauważył zarazem, że taki 

rezultat był częściowo przewidywany. „Przygotowywaliśmy się długo, by uporać się z 

konsekwencjami, ale nie kryjemy, że widzimy trudności” - powiedział minister. W obliczu 

tej sytuacji „nie możemy pozostać bezczynni" - dodał. Zapewnił, że Wielka Brytania 

będzie dalej przyjacielem Włoch i sojusznikiem w NATO; 

• Wypowiedzi nawołujące do konieczności zmiany UE wygłaszał również Jarosław 

Kaczyński; 

• Niepokoje co do przyszłości UE i jej państw członkowskich (w mediach 

podkreślano, że próby oddzielenia się od UE są realne we Francji, Austrii, w Holandii i 

Hiszpanii). 
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PRZYKŁADOWE PROGNOZY 

Tomasz Tarczyński, prezes Opoka TFI, uważa że trzęsienie ziemi na różnych aktywach potrwa dłużej niż jeden 

dzień, ale w przypadku części z nich będzie to doskonała okazja do tanich zakupów.  

 

Na rynkach będzie dziś bardzo nerwowo i mocne spadki. Na szczęście potem jest weekend i wszyscy będą 

drapać się po głowach i myśleć co dalej będzie. Emocje opadną. Przyszły tydzień wciąż będzie nerwowy, ale 

spadki nie będą już tak dotkliwe jak w piątek - mówi Sebastian Buczek, prezes Quercus TFI. 

 

Brexit nie jest końcem świata, ale może wywołać recesję. (Danuta Walewska) 
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PRZYKŁADOWE PROGNOZY 

Czarny scenariusz dla Europy właśnie się realizuje. Bez Wielkiej Brytanii Unia Europejska już nigdy nie będzie 

taka jak dawniej. A to tylko jedna ze złych wiadomości dla złotego - stwierdza Przemysław Kwiecień, główny 

ekonomista XTB. - Wiedzieliśmy, że Brexit będzie niekorzystny dla złotego, nie tylko ze względu na fakt, iż sporo 

polskich obywateli mieszka i pracuje na Wyspach. Złoty jako najbardziej płynna waluta rynków wschodzących naszego 

regionu jest zawsze narażony na szoki. Do tego tym razem dochodzi kwestia franka – drogi frank to drogie 

rozwiązanie problemu „frankowiczów”. Ten fakt już zdążył sprawić, iż pojawiły się rekomendacje zalecające sprzedaż 

naszej waluty. Do tego nie można zapomnieć o zbliżających się decyzjach agencji ratingowych. Niestety wobec 

Brexitu ryzyko obniżenia polskiego ratingu rośnie - dodaje Kwiecień. 

 

Nie widzę żadnych pozytywnych skutków Brexitu dla Polski. Negatywnych jest natomiast sporo. Będą one 

przejawiały się przede wszystkim w prawno-instytucjonalnej niepewności. Gdyby Wielka Brytania zdecydowała się 

opuścić Unię Europejską, to musiałaby negocjować od podstaw wszystkie umowy międzynarodowe. Polska wpadłaby 

wówczas, tak jak cała Europa, w próżnię traktatową - odpowiada w rozmowie z WP profesor Edward Haliżak, szef 

Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytety Warszawskiego. 
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PRZYKŁADOWE PROGNOZY 

Przekornie można powiedzieć, że pozytywnym skutkiem Brexitu mogłoby być postawienie przez Polskę 

postulatu głębokiego zreformowania Unii Europejskiej. W dotychczasowym kształcie jest ona bowiem mało 

demokratyczna, a bardzo zbiurokratyzowana. Niezależnie od tego, że jesteśmy obecnie objęci negatywną recepcją w 

UE, mielibyśmy wówczas moralne prawo, by zgłosić taką inicjatywę - mówi z kolei prof. Wawrzyniec Konarski, 

politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zdaniem o ile pozytywne skutki Brexitu ciężko jest znaleźć, o tyle 

negatywne widoczne są gołym okiem. Jednym z najistotniejszych w kontekście Polski byłaby zmiana sytuacji 

geopolitycznej w naszym regionie. - Brexit mógłby być początkiem wzmocnienia „twardego jądra” UE, a ten proces 

odbyłby się kosztem naszego kraju, Węgier, Rumunii oraz Bułgarii. Nie dotyczyłby raczej Czechów, którzy są do bólu 

pragmatyczni i odnaleźliby się w nowej rzeczywistości. Byłby to zapewne początek końca współpracy Grupy 

Wyszehradzkiej oraz ponowna fragmentacja całego naszego regionu. Jego państwa prowadziłyby wówczas 

egoistyczną politykę i o żadnym współdziałaniu nie byłoby mowy. Polska, która ma swoje aspiracje i ambicje, 

wyłącznie by na tym straciła - ocenia politolog UJ. 

 

Restrykcje będą zatem dotyczyć nie tylko imigrantów ekonomicznych na Wyspach, ale także obywateli 

brytyjskich zamieszkujących kraje UE. To są głównie emeryci, którzy np. korzystają z tamtejszej służby zdrowia. 

Brexit może ich tego pozbawić – tłumaczy w rozmowie z Onetem dr Karolina Borońska-Hryniewiecka, autorka 

biuletynu PISM. Do tego nawet 35 tys. Brytyjczyków może zostać pozbawionych możliwości pobierania zasiłków 

socjalnych w innych krajach UE. 
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PRZYKŁADOWE PROGNOZY 

Na pewno Brexit negatywnie odbije się na Wielkiej Brytanii i całej UE. Polski również to nie ominie. Gdyby 

Brytyjczycy się zdecydowali opuścić Wspólnotę, pierwszą reakcją będą poważne wstrząsy na rynkach finansowych. 

Czekają nas silne wahania kursów walutowych, stóp procentowych i notowań giełdowych. (…) Po prostu trudno jest 

ocenić łączną skalę negatywnych konsekwencji, które Brexit ze sobą niesie. Żaden kraj nigdy wcześniej UE 

nie opuszczał i tak naprawdę nikt nie wie, jak ten rozwód będzie wyglądał od strony proceduralnej. Dlatego rynki będą 

mocno tym zszokowane, stąd to one odczują negatywne skutki Brexitu jako pierwsze. 
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KONOTACJE EMOCJONALNE ZWIĄZANE Z BREXITEM 

BREXIT 

Zapewnienia ze 

strony rządowej, że 

sytuacja Polski jest 

stabilna 

Strach 

Niepokój, 

niepewność, 

niestabilność 

Niebezpieczeństwo 

rozpadu Unii i utrata 

korzyści, jakie niesie za 

sobą obecność w jej 

strukturach 

Niepewność co do 

tego, jak ta decyzja 

wpłynie na 

codzienne życie 

Wielka niewiadoma, 

ponieważ nigdy 

wcześniej żaden kraj nie 

wystąpił z UE 

Liczne obawy 

Nieznana przyszłość 

samej UE oraz jej 

państw 

członkowskich 

Niepewna sytuacja 

Polaków za granicą 

Ryzyko zbliżenia UE 

z Rosją 

Bezradność 

Pozycja Polski może 

być zmarginalizowana w 

UE, gdyż wraz z 

Brexitem straciła 

ważnego sojusznika 
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CYTATY 

„To, co się stało może być podstawą do przyjmowania różnych postaw. Jedna z nich to taka, która mówi „nic nie zmieniać, 

idźmy dalej”. Taka podstawa prowadzi do pogłębiania kryzysu. (…) Ale można tez dać pozytywną odpowiedź: dokonać 

reformy Unii, która może być ofertą dla Wielkiej Brytanii. (…) Potrzebne jest doprecyzowanie przepisów Unii. Sprawa 

podziału kompetencji między Unią a państwami narodowymi musi być sprecyzowana. Zasada pomocniczości często nie jest 

przestrzegana. (…) Trzeba przyjąć nowy, bardziej konsensualny sposób podejmowania decyzji, m.in. poszerzyć zakres 

decyzji, które muszą być podejmowane jednomyślnie - podkreślał. (…) konkluzja jest oczywista: potrzebny jest nowy traktat 

unijny”. (Jarosław Kaczyński) 

 

„Taka jest wola brytyjskiego społeczeństwa wyrażona w sposób demokratyczny i oczywiście ta wola musi zostać uszanowana 

absolutnie. (…)To także wyraźny sygnał dla przywódców UE, że w tej sytuacji musimy zachować jedność i spójność. Po 

drugie, trzeba czynić wszystko, by uniknąć efektu domina, by społeczeństwa kolejnych krajów nie powiedziały, że nie chcą 

być członkami europejskiej wspólnot. (…)Trzeba zadać sobie pytanie, dlaczego Brytyjczycy tak zdecydowali. Może Unia 

Europejska zbyt wiele narzuca tym krajom, które do niej należą. Warto się zastanowić, czy nie jest tak, że Unia nie do 

końca jest demokratyczna, że obywatele nie zawsze mogą się wypowiedzieć ws. podejmowanych decyzji. (…) Nie mam 

żadnych wątpliwości, że społeczeństwo brytyjskie, Brytyjczycy - byli, są i będą naszymi przyjaciółmi. Należymy do tego 

samego kręgu kulturowego i nie mam żadnych wątpliwości, że w tym względzie, w tej kwestii zawsze jesteśmy jedną Europą. 

Będziemy chcieli utrzymać jak najbardziej ścisłe związki z Wielką Brytanią i w zakresie współpracy gospodarczej, i w 

zakresie współpracy wojskowej, i w zakresie współpracy politycznej”. (Andrzej Duda) 
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CYTATY 

„Europa nie może reagować nerwowo, nie może obrażać się na Wielką Brytanię. Tu trzeba dużo dystansu i dobrego pomysłu, jak 

minimalizować straty wynikające z tej decyzji. (…) Wielką Brytanię będziemy traktować tak jak inne kraje, które są poza strukturą 

europejską, ale z Unią współpracują, takie jak Szwajcaria czy Norwegia. (…) Prawicowe partie będą chciały iść drogą Wielkiej Brytanii”. 

(Grzegorz Schetyna) 

 

„Koniec Unii jaką dziś znamy i początek kłopotów, jakich jeszcze nie znamy”. (Leszek Miller) 

 

„Nacjonalistycznie ględzili, aż wyszli”. (Radosław Sikorski) 

 

„Tak się kończy agresywny eurosceptycyzm”. (Ryszard Petru) 

 

„Tak to jest, gdy politycy zamiast o ważne społecznie sprawy i polityki dbają o partyjne gry”. (Barbara Nowacka) 

 

„Po Brexicie z pewnością wzrośnie znaczenie Grupy Wyszehradzkiej”. (Marek Kuchciński) 

 

„Zwyciężyła Anglia Farage'y i Johnsonów, Anglia małostkowa i dosiebna, przegrała Anglia Churchilla, Anglia wielka”. (Jacek Pawlicki) 

 

„Polityczni sojusznicy Kaczyńskiego wyprowadzili WB z UE. Trzeba reaktywować wielki ruch europejski. Polska musi być w Europie!” 

(Michał Szczerba) 
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CYTATY 

„Przed światem najkosztowniejszy rozwód w historii”. (Tomasz Lis) 

 

„Jesteśmy zdeterminowani, by zachować jedność 27 krajów”. (Donald Tusk) 

 

„Chciałbym przypomnieć słowa, które już wcześniej wypowiedział Putin: temat Brexitu jest wewnętrzną sprawą Wielkiej Brytanii i kwestią 

jej stosunków z UE”. (Dmitrij Pieskow) 

 

„Ewentualny Brexit będzie miał wymiar przede wszystkim gospodarczy i to nie tylko, który przekuje się na funkcjonowanie Polski, ale 

wszystkich państw członkowskich, ponieważ warto nadmienić, że Wielka Brytania jest ważnym partnerem gospodarczym, między innymi 

Niemiec. (…) Czy powinniśmy zmierzać, tak jak niektórzy chcą, w kierunku Stanów Zjednoczonych Unii Europejskiej, czy ewentualnie 

wzmocnienia roli parlamentów narodowych. Ja słyszę bardziej ten drugi głos”. (Rafał Bochenek) 

 

„To jest bardzo ważny moment nie tylko dla Wielkiej Brytanii, ale i Unii Europejskiej. Bez względu na wynik referendum, będziemy mieć 

punkt zwrotny, a jeśli będzie to wynik negatywny będziemy w dużo większym chaosie. Chcielibyśmy, aby Wielka Brytania podjęła 

decyzję o pozostaniu w UE. Polski rząd skończył swoją rolę, kiedy zakończyliśmy dyskusję o nowych zasad członkostwa Wielkiej 

Brytanii w UE. Więcej nie możemy zaoferować. Trzeba być bardzo oderwanym od realiów politycznych żeby snuć rozważania 

jakoby polski rząd popierał Brexit ”. (Konrad Szymański) 
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CYTATY 

„To oznacza inną Europę. Trzeba tę nową Europę wynegocjować. Po pierwsze, trzeba wynegocjować ewentualny 

rozwód Wielkiej Brytanii z Unią Europejską. Następnie trzeba wynegocjować nowy status Wielkiej Brytanii w relacjach 

z UE. Po trzecie, być może UE, eurokraci, politycy europejscy przejdą fazę refleksji, w jakim kierunku rozwijać dalej 

Europę, aby nie doszło do następnych exitów”. (Witold Waszczykowski) 

 

„Nie jestem euroentuzjastą, ale eurorealistą. Unia Europejska, przy wszystkich swoich wadach, jest potrzebna 

Polsce. (…) UE będzie bardziej skłonna do romansów z Moskwą, do ocieplania relacji z Kremlem. O sankcjach 

wobec Federacji Rosyjskiej możemy wkrótce zapomnieć. Jak patrzę na europarlament, to największych 

euroentuzjastów i największych eurosceptyków łączy jedna rzecz – chęć zniesienia sankcji wobec Rosji. Jedni chcą z 

nią handlować, bo to się opłaca ich krajom, a eurosceptycy uważają, że nie należy drażnić Putina i trzeba z Moskwą 

kooperować. W samej UE zwiększy się rola Niemiec, które historycznie są uwarunkowane na zawieranie porozumień 

Berlin-Moskwa ponad głowami reszty Europy.” (Ryszard Czarnecki) 

 

„Jeśli doszłoby do wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, będzie to oznaczało kłopoty szczególnie dla PiS. W Parlamencie 

Europejskim zabraknie torysów. Polska prawica straci cennego sojusznika w postaci wielkiej zachodniej partii, która 

może udzielać jej wsparcia na rozmaitych unijnych forach”. (Paweł Kowal) 
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CYTATY 

„Nie jesteśmy jedynym rynkiem, który reaguje na Brexit, zareagowaliśmy relatywnie stabilnie, relatywnie 

łagodnie. Myślę, że po kilku dniach, po tygodniu będzie spokojniej . Obecnie złotówka nie osłabiła się tak bardzo, jak 

niektórzy prognozowali, obligacje również się zachowują w miarę stabilnie; tzn. osłabiły się trochę, ale nie więcej np. 

niż na parę dni po ogłoszeniu obniżki ratingu, czyli nie ma tutaj takiego bardzo dramatycznego przereagowania". 

(Mateusz Morawiecki) 

 

„Osłabienie złotego w wyniku Brexitu nie jest zagrożeniem dla polskiej gospodarki. Resort finansów nie widzi 

powodu do interwencji na rynku walutowym. Nie planujemy żadnej interwencji, nie widzimy powodu. Ministerstwa 

finansów nie interweniują nigdy na rynku, to rola banków centralnych i ich niezależna decyzja, my nie wchodzimy w te 

kompetencje. Brexit nasili oczekiwania co do rozwiązania problemu kredytów frankowych. Jednak  trzeba to zrobić 

mądrze, a nie szybko. Żaden casus nie skłoni mnie do decyzji, że problem trzeba szybko rozwiązać. Jestem za tym, 

by problem rozwiązać dobrze i mądrze”. (Piotr Nowak) 
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OSOBY ZNANE PRZECIW BREXITOWI OSOBY ZNANE ZA BREXITEM 

• Keira Knightley 

• Benedict Cumberbatch 

• Matt Damon 

• Emma Thompson 

• lan McKellen 

• Jeremy Clarkson 

• Danny Boyle 

• Mike Leigh 

 

 

• John le Carre 

• Helena Bonham Carter 

• muzycy Hot Chip, Editors 

i Pulp 

• David Beckham  

• Jude Law 

• Roger Daltrey 

• Michael Caine 

• Ian Botham  

• Joan Collins 

• Elizabeth Hurley 

• Sol Campbell  

• Elżbieta II 

• W polskich mediach pojawił się temat gwiazd, osób znanych, które opowiadają się za i przeciw Brexitowi.  

• Informowano o liście otwartym wzywającym Brytyjczyków do głosowania przeciwko Brexitowi, pod 

którym podpisało się prawie 300 osobistości brytyjskiego świata kultury. 
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