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Sieć EUROPE DIRECT 
Punkty EUROPE DIRECT 
działają w Polsce i w innych 
krajach UE jako lokalne 
punkty kontaktowe. 
Dostarczają informacji o 
działaniach podejmowa-
nych przez Komisję Euro-
pejską z  wykorzystaniem 
różnorodnych kanałów 
komunikacji, odpowiadają 
na pytania mieszkańców 
związane z działaniem in-
stytucji europejskich, pro-
mują możliwość włączenia 
się do ogólnoeuropejskiej 
debaty. 
Współpracują ze szkołami, 
samorządami, uczelniami, 
bibliotekami, mediami, 
itp., by przekaz trafiał do 
jak największej grupy osób 

w sposób bezpośredni.
W szkołach organizowane 
są spotkania informacyjne, 
lekcje europejskie oraz de-
baty z udziałem ekspertów, 
a także lokalnych i regio-
nalnych polityków. Dzięki 
pytaniom, które każdego 
roku  kierowane są do 
punktów informacyjnych, 
unijni decydenci zapoznają 
się z potrzebami, poznają 
wątpliwości i obawy oby-
wateli, by zastanowić się 
nad zmianą zgodnie z ocze-
kiwaniami społecznymi. 
Od 1 maja 2021 r. EUROPE 
DIRECT Słupsk prowadzi 
organizacja pozarządowa 
– Centrum Inicjatyw Oby-
watelskich. 

Kierunek Europa  
powraca na łamy 
Przeglądu Słupskiego
Po kilkumiesięcznej przerwie wznawiamy 
wydawanie naszej wkładki Kierunek Eu-
ropa w Przeglądzie Słupskim. 

Tym samym zachęcamy 
czytelników i czytelniczki 
Przeglądu do angażowa-
nia się w tematy związane 
z integracją europejską. 
Na łamach Kierunku Europa 
podejmujemy kwestie prio-
rytetów dla przyszłości Eu-
ropy, do których w tym roku 
należą: Europejski Zielony 
Ład czy Europa na miarę ery 
cyfrowej. 
W tym numerze pragniemy 
motywować Was do dzia-
łań związanych z  ochroną 
środowiska naturalnego, 
promujemy oszczędny styl 
życia, zachęcamy do zrozu-
mienia idei Europejskiego 
Zielonego Ładu. Zaprasza-
my do debaty i poszukiwa-
nia pomysłów, jak na co 
dzień możemy ideę Euro-
pejskiego Zielonego Ładu 
wcielać w życie jeszcze lepiej 
niż robimy to teraz. Zmia-
ny klimatyczne wymagają 

pilnych działań - każdego 
z nas osobno i wspólnie, w 
mieście, regionie, kraju czy 
Europie. Każdy Europejczyk 
i każda Europejka może 
mieć wpływ na pozytywne 
zmiany. Zapraszamy do 
wzięcia udziału w serii dys-
kusji, zabierzmy wspólnie 
głos na specjalnej, otwartej 
dla obywateli platformie in-
ternetowej: https://futureu.
europa.eu/ w celu działania 
na rzecz demokracji i bu-
dowania bardziej odpornej 
Europy. Nie bądźmy bier-
ni. Już niebawem podczas 
Zielonego Pikniku Europej-
skiego pokażemy Wam, że 
aktywność w debacie może 
być ciekawa i przyjemna. 
Serdecznie zapraszamy 11 
lipca o godzinie 11.00 do 
Parku Kultury i Wypoczyn-
ku. Bądźcie z nami.

 
Zespół EUROPE DIRECT Słupsk

EUROPE DIRECT Słupsk

Nasza wizytówka
Centrum Inicjatyw Obywatelskich to lokalne stowarzysze-
nie, którego celem jest rozwój społeczeństwa obywatelskie-
go. Obywatele i obywatelki regionu słupskiego mogą mieć 
niezwykłą moc do wprowadzania pozytywnych zmian w 
naszej codziennej rzeczywistości, jeśli tylko zechcą się zaan-
gażować – a my – członkowie i członkinie oraz pracownicy i 
pracowniczki CIO - staramy się to zaangażowanie pobudzać 
i wspierać. Prowadzimy wiele projektów, które dają szansę 
mieszkańcom i mieszkankom na realizacje swoich pomy-
słów na działania, na kształtowanie przestrzeni, na edukację 
czy na kulturę. Udzielamy dotacji, organizujemy szkolenia, 
inicjujemy akcje społeczne i obywatelskie. Współpracujemy z 
samorządami, przekonując je do jak najszerszej współpracy 
z organizacjami pozarządowymi a mieszkańców zachęcamy 
do działania w różnych organizacjach i angażowania się w 
sprawy społecznie ważne. 
Jednym z naszych projektów jest EUROPE DIRECT Słupsk, 
czyli prowadzenie punktu informacji europejskiej przez naj-
bliższych 5 lat. Dzięki wsparciu Komisji Europejskiej oraz lo-
kalnych samorządów mamy taką możliwość aby tłumaczyć 
naszym odbiorcom co dziś jest ważne na szczeblu Europej-
skim, jak obywatele i obywatelki mogą wpłynąć na decyzje 
na poziomie Unii Europejskiej, pobudzać do wyrażania wła-
snych opinii i stymulować obywatelską debatę o tym, jakie 
działania warto podejmować, aby wzmacniać współpracę 
między społecznościami Europy. Dzisiaj szczególnie potrzeb-
ny jest silny głos obywateli i obywatelek gdyż stoimy przed 
wieloma kluczowymi wyzwaniami dla przyszłości Europy 
– głos wzmacniający demokratyczny charakter tej części 
świata. Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej 
i mediów społecznościowych oraz do udziału w naszych licz-
nych wydarzeniach, które sukcesywnie będziemy dla Was i z 
Wami organizować. 

Inga Kawałek,  
Kierowniczka EUROPE DIRECT Słupsk

Inga Kawałek
Kierowniczka EUROPE 

DIRECT Słupsk, motywuje 
zespół do samodzielnego 
działania, ale lubi wrzucić 

wszędzie swoje 5 groszy :-)

Olga Trojanowicz
Specjalistka EUROPE 

DIRECT Słupsk, 
porządkuje sformalizowaną  

rzeczywistość, zawsze  
w gotowości do działania :-)  

Danka Sroka
Zastępczyni Kierowniczki 
EUROPE DIRECT Słupsk,  
pozytywnie „zakręcona”, 
zaprasza wolontariuszy,  
starszych i młodszych,  
do aktywności :-)

Mobilne Punkty
EUROPE DIRECT Słupsk informuje nie 
tylko za pośrednictwem internetu i we 
własnym biurze – ciągle poszukujemy 
przestrzeni, by w sposób otwarty kontak-
tować się z mieszkańcami Słupska i regio-
nu słupskiego. 

Mobilny Punkt EUROPE 
DIRECT to nasza terenowa 
wersja, czyli stoisko z ma-
teriałami informacyjnymi 
w szkołach, na piknikach i 
przy okazji różnych wyda-
rzeń, często obsługiwane 
przez naszą specjalistkę, 
gdzie każdy może otrzy-
mać garść niezbędnych 
informacji o Unii Europej-
skiej. Pomimo trudności 
które przyniosła pandemia 
i związane z nią ograni-
czenia, odbyło się już kil-
ka kreatywnych spotkań 
dotyczących współpracy 
ze szkołami oraz z organi-
zacjami pozarządowymi. 
Nasz Mobilny Punkt gościł 
m.in. w Naczelnej Organi-
zacji Technicznej w Słup-
sku, gdzie włączyliśmy się 
w Ogólnopolski Konkurs 
dla uczniów szkół średnich 
„Młody Innowator”, organi-
zowane od wielu lat przez 

Federację Stowarzyszeń 
Naukowo – Technicznych 
NOT wspólnie z Towarzy-
stwem Kultury Technicznej 
i Stowarzyszeniem Polskich 
Wynalazców i Racjonali-
zatorów. Byliśmy także z 
naszym stoiskiem podczas 
Finału Olimpiady „Gwiezd-
ny Krąg” oraz podczas Dni 
Kobylnicy w kilku słupskich 
szkołach. 
Do końca 2021 r. praktyka 
bezpośredniego wyjścia w 
przestrzeń publiczną z in-
formacją europejską będzie 
przez nas kontynuowana. 
Biorąc pod uwagę fakt, że 
mieszkańcy mniejszych 
miejscowości w Powiecie 
Słupskim nie zawsze mają 
dostęp do biura stacjonar-
nego, EUROPE DIRECT do-
jedzie także do mniejszych 
miejscowości.

Danuta M. Sroka

Kierunek Europa
ul. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk
http://europedirect-slupsk.eu
email: europedirect@cio.slupsk.pl
FB: @ED.Slupsk.CIO



Olimpiada Gwiezdny Krąg 2021 w Słupsku
 W dniach 16-18 czerwca 2021 r. odbył się w Słupsku finał XVI 
Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej Gwiezdny 
Krąg. Z uwagi na szczególne okoliczności związane z pandemią 
COVID-19, Olimpiadzie towarzyszyły zmiany, które dotyczyły 
przede wszystkim czasu i form organizacyjnych. XVI edycja, po-
mimo wspomnianych problemów, cieszyła się dużą popular-
nością – wzięło w niej udział 1108 uczniów ze 112 szkół z całej 
Polski. Do II etapu zakwalifikowało się 495 uczniów. Do grona 
finalistów awansowało 34 uczniów z najwyższym wynikiem 
punktowym.  

W tym roku wydarzenie 
było transmitowane na 
żywo z wykorzystaniem 
internetowych kanałów 
komunikacji. Transmisja 
nadal jest dostępna m.in. 
na FB Komisji Europejskiej 
w Polsce, FB Gwiezdnego 
Kręgu, FB EUROPE DIRECT 
Słupsk. Do bezpośred-
niego udziału w debacie 
zostali zaproszeni ucznio-
wie i nauczyciele, studen-
ci i pracownicy naukowi, 
samorządowcy i wszyscy 
zainteresowani obywatele 
UE. W Słupsku spotkali-
śmy się z dziesiątką finali-
stów z całej Polski, którzy 
otrzymali najwyższą punk-
tację podczas egzaminu 
pisemnego III etapu Olim-
piady.  
Debata: Czy powiązanie 
dostępności funduszy UE 
z przestrzeganiem zasady 
praworządności jest do-
brym rozwiązaniem (ar-
gumenty za i przeciw)? W 
czasie debaty uczestnicy 
przedstawili swój pogląd 
na kwestię powiązania 
dostępności funduszy UE 
z przestrzeganiem unijnej 
zasady praworządności 

z zamiarem przekonania 
zgromadzonej publiczno-
ści do swoich racji. Tak jak 
w poprzednich latach, de-
bata odbyła się w formule 
„debaty prezydenckiej” i 
składała się z 5 rund. Ko-
lejna debata, która odbyła 
się po zakończeniu uro-
czystości związanej z wrę-
czeniem nagród, dotyczyła 
praworządności w Polsce i 
w Unii Europejskiej. 
Uczestnicy obu debat do-
szli do wniosku, że tworze-
nie i przestrzeganie prawa 
ma ogromne znaczenie w 
kontekście przyszłości Eu-
ropy. Prawo jest bowiem 
podstawą prawidłowego 
funkcjonowania państwa, 
reguluje stosunki pomię-
dzy obywatelem i władzą. 
Bez podstaw prawnych, 
ujednoliceń i norm do-
stosowywanych do kon-
kretnych sytuacji obywa-
tel nigdy nie będzie czuł 
się bezpieczny i wolny. 
Finaliści byli doskonale 
przygotowani i – co istot-
ne – zaprezentowali na 
forum publicznym swo-
je indywidualne poglądy 
dotyczące praworządno-

ści, przestrzegania praw 
wspólnotowych oraz praw 
obywatelskich. 

Olimpiada w oczach 
uczestników 
Olimpiada bez wątpienia 
jest wsparciem dla mło-
dych ambitnych ludzi, dla 
których rozwój osobisty 
obrał kierunek wspólno-
towy. Laureaci minionych 
odsłon wyrażają swoje 
odczucia, uznanie i entu-
zjazm, zachęcając młod-
szych kolegów do udziału 
w konkursie. W ich wypo-
wiedziach słyszy się po-
trzebę bezustannego po-
szerzania wiedzy, mówią 
o europejskiej przygodzie, 
o energii i otwartości na 
drodze pokonkursowej. 
Określają europejskość 
jako sytuację zakorzenio-
ną w młodych ludziach, 
doceniają obecność Polski 
w Unii Europejskiej, zaś 
we wspólnotowości widzą 
ogromny potencjał.  Ten 
potencjał ma nas wszyst-
kich łączyć i zachęcać do 
współtworzenia pozytyw-
nych przestrzeni do nauki, 
pracy, rozwoju gospodar-
czego i społecznego. Oczy-
wiście nie każdy projekt da 
się z łatwością upowszech-
nić na gruncie danego kra-
ju. Olimpiada Gwiezdny 
Krąg w naszym słupskim 
wydaniu niewątpliwie jest 
wartościową praktyką, 
którą można przenieść do 
innych państw członkow-
skich Unii. Konkurs anga-
żuje tysiące młodych ludzi 
z polskich szkół średnich, 

setki nauczycieli oraz osób 
współtworzących projekt.  
 – Jestem laureatem pią-
tego miejsca Ogólnopol-
skiej Olimpiady Wiedzy o 
Unii Europejskiej i pragnę 
podzielić się paroma re-
fleksjami. Po pierwsze, 
Olimpiada nie kończy się 
w Słupsku podczas finału, 
ona dopiero wtedy się za-
czyna. Po drugie, otwiera 
ciekawe horyzonty, m.in. 
ścieżkę do Brukseli, gdzie 
można zgłębić swoją wie-
dzę i zdobyć doświadcze-
nie. Po trzecie, w Brukseli 
poznaje się wielu wspania-
łych ludzi, mądrych, am-
bitnych i przyjacielskich, 
dzięki którym życie może 
wyglądać zupełnie inaczej. 
Polecam z całego serca tę 
Olimpiadę, ponieważ to 
dzięki niej można zdobyć 
tytuł laureata, a przede 
wszystkim poszerzyć wła-
sne horyzonty. Wejść na 
drogę kariery europej-
skiej.  (Wypowiedź Marka 
Kaczmarczyka, laureata 
Ogólnopolskiej Olimpiady 
Wiedzy o Unii Europejskiej 
Gwiezdny Krąg).
- „Warto być eurokompe-
tentnym [...]” – zabrzmiało 
w wypowiedzi wielolet-
niego Posła i Europosła, 
Komisarza UE, Ministra, 
Janusza Lewandowskiego, 
który od początku two-
rzenia słupskiego dzieła 
konkursowego jest w nim 
obecny. 
Posłowie do Parlamentu 
Europejskiego gwarantują 
wsparcie dla laureatów. 

Otrzymują oni atrakcyjne 
nagrody, udają się bo-
wiem z wizytą studyjną 
do Brukseli, by poznać 
„od kuchni” działalność in-
stytucji Unii Europejskiej. 
Najlepszy – lider finału 
– otrzymuje miesięczny 
płatny staż w Parlamen-
cie Europejskim, na który 
zostaje zaproszony przez 
Janusza Lewandowskiego. 
Olimpijczycy otrzymują 
również cenne nagrody 
rzeczowe z Przedstawiciel-
stwa Komisji Europejskiej 
w Polsce. Istotne jest, że 
laureaci Ogólnopolskiej 
Olimpiady Wiedzy o Unii 
Europejskiej Gwiezdny 
Krąg na mocy Uchwały nr 
379 Senatu Uniwersyte-
tu Warszawskiego z dnia 
19 grudnia 2018 roku w 
sprawie szczegółowych 
zasad przyjmowania na 
studia laureatów i fina-
listów olimpiad stopnia 
centralnego oraz laure-
atów i finalistów konkur-
sów ogólnopolskich i mię-
dzynarodowych w roku 
akademickim 2019/2020, 
2020/2021, 2021/2022 
oraz 2022/2023 otrzymują 
maksymalną liczbę punk-
tów możliwych do zdoby-
cia w postępowaniu kwali-
fikacyjnym na kierunkach:
a) europeistyka; b) euro-
peistyka – integracja eu-
ropejska; c) kulturoznaw-
stwo – wiedza o kulturze; 
d) European Politics and 
Economics.
Trochę historii 
Inicjatywa związana z 

Ogólnopolską Olimpiadą 
Wiedzy o Unii Europejskiej 
Gwiezdny Krąg zrodziła się 
na początku polskiej drogi 
w Unii Europejskiej. Zapo-
czątkowali ją uczniowie I 
Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Bolesława Krzy-
woustego w Słupsku w 
roku 2004. W bieżącym 
roku „debata prezydenc-
ka” finalistów odbyła się w 
przestronnej auli Zespołu 
Szkół „Elektryk” przy ul. 
Szczecińskiej 60, egza-
miny zorganizowano w 
sali regionalnej Zespołu 
Placówek Oświatowych. 
Uczniowie Zespołu Szkół 
Technicznych w Słupsku 
(ul. Karola Szymanow-
skiego 5) dokumentowali 
wydarzenie, zaś ucznio-
wie klas profilowanych V 
Liceum Ogólnokształcą-
cego w Słupsku uczestni-
czyli w lekcjach europej-
skich zorganizowanych 
przez EUROPE DIRECT 
Słupsk. Tradycyjnie uro-
czysta gala odbyła się w 
gościnnych progach Urzę-
du Miejskiego w Słupsku. 
Dziękujemy dyrektorom, 
nauczycielom i uczniom za 
zaangażowanie w realiza-
cję wydarzenia, dziękuje-
my władzom miasta oraz 
zaangażowanym pracow-
nikom słupskiego ratusza 
za wkład pracy włożony w 
naszą Olimpiadę. Słupsk 
jest miastem otwartym, 
niezwykle przyjaznym i 
miejmy nadzieję, że takim 
pozostanie.  

Danuta M. Sroka
Michał Magnuszewski, Białystok, IV Liceum Ogólnokształcące; Laureat I miejsca 
XVI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”

Gala finałowa Urząd Miejski w Słupsku; 18 czerwca 2021 r.
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Kierunek Europa
ul. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk
http://europedirect-slupsk.eu
email: europedirect@cio.slupsk.pl
FB: @ED.Slupsk.CIO



Zielony Piknik Europejski  
w drugą niedzielę lipca
Centrum Inicjatyw Oby-
watelskich prowadzące 
EUROPE DIRECT Słupsk 
zaprasza na Zielony Piknik 
Europejski 11 lipca w Par-
ku Kultury i Wypoczynku 
w Słupsku. Jest to element 
kampanii informacyjnej 
dotyczącej idei Europej-
skiego Zielonego Ładu, a 
także jedno z wydarzeń 
w ramach Konferencji o 
Przyszłości Europy. 
Co będzie się działo  
podczas pikniku? 
Strefa Zero Waste: 
• rodzinne warsztaty up-

cyklingu (pracownia Ani 
i Tomka)

• kuchnia zero waste
• bookcrossing (Miejska 

Biblioteka Publiczna w 
Słupsku)

• szafing z udziałem stylist-
ki Pauliny Dulanowskiej 
(wymienialnia odzieży i  
akcesoriów używanych) 

Strefa zdrowia i relaksu: 
• joga
• rowery cargo
• muzyka (bębny, występ 

zespołu Wiarusy)
• animacje i zabawy dla 

dzieci (wypiekanie pod-
płomyków, bańki my-

dlane, dmuchańce, ma-
lowanie buziek, kurtyna 
wodna)

Strefa obywatelska: 
• zbieranie opinii i po-

mysłów Słupszczan i 
Słupszczanek dotyczą-
cych przeciwdziałania 
zmianom klimatu i za-

nieczyszczeniu środowi-
ska

• stoisko informacyjne 
EUROPE DIRECT Słupsk.

Piknik odbędzie się w Par-
ku Kultury i Wypoczynku 
11 lipca br. w godzinach 
11.00-15.00. Zapraszamy!

Inga Kawałek

Europejski Zielony Ład 
Europejski Zielony Ład to 
nowa strategia Unii Euro-
pejskiej, zaprezentowania 
szerzej w 2019 roku. Jest 
to odpowiedź Komisji Eu-
ropejskiej na kryzys klima-
tyczny i ekologiczny. Ten 
strategiczny plan zakłada 
transformację unijnego 
modelu gospodarczego, 
ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, dąży do 
uzdrowienia środowiska 
naturalnego i ochrony dzi-
kej fauny i flory, a jedno-
cześnie ma stworzyć nowe 
możliwości gospodarcze i 
poprawić jakość życia oby-
wateli. Europejski Zielony 
Ład ma dotyczyć każdego 
kraju Europy i każdego 
obywatela. 
Przez efektywniejsze wyko-
rzystanie zasobów i przej-
ście na czystą gospodar-
kę o obiegu zamkniętym, 
powstrzymanie zmiany 
klimatu, przeciwdziałanie 
utracie różnorodności bio-
logicznej i zmniejszenie 
poziomu zanieczyszczeń 
Europejski Zielony Ład ma 
doprowadzić do zeroemi-
syjnej gospodarki tak, aby 
w roku 2050 Europa była 
pierwszym, neutralnym 
dla klimatu kontynentem 
świata. 
W dokumencie opisującym 

ideę Europejskiego Zielo-
nego Ładu omówiono w 
konieczne działania, do-
stępne źródła ich finanso-
wania, jakie UE zapewnia, 
aby wdrożyć je w życie.
Europejski Zielony Ład do-
tyczy wszystkich sektorów 
gospodarki, w szczegól-
ności transportu, ener-

gii, rolnictwa, obiektów 
budowlanych oraz takich 
gałęzi przemysłu jak prze-
mysł stalowy, cementowy, 
teleinformatyczny, tekstyl-
ny i chemiczny. A w prak-
tyce przełoży się na życie 
każdego i każdej z nas, 
obywateli i obywatelek UE. 

Inga Kawałek 

Reaktywacja Kawiarenek  
Obywatelskich w Słupsku
Centrum Inicjatyw Obywatel-
skich reaktywuje tradycję organi-
zacji Kawiarenek Obywatelskich 
w Słupsku. Przy dobrej kawie czy 
herbacie, w miłej, nieformalnej 
atmosferze Kluboksięgarni Cepe-
lin przy Starym Rynku w Słupsku 
odbywać się będą otwarte, niety-
powe spotkania dyskusyjno-kon-
sultacyjne. 
W latach ubiegłych CIO zorgani-
zowało wiele spotkań tego typu 
dla mieszkańców i mieszkanek 
miasta, a każde z nich dotyczy-
ło innej tematyki, zwykle spraw 
bieżących, ważnych dla społecz-
ności lokalnej. 

- Powrót do tej metody lokalnej 
debaty społecznej od jakiegoś 
czasu chodził nam po głowie. – 
mówi Patrycja Czawłytko, Preze-
ska CIO. – Nosiliśmy się z zamia-
rem reaktywacji kawiarenek, ale 
to za namową właścicielki Klu-
boksięgarni Cepelin postanowi-
liśmy ruszyć. To Pani Agnieszka 
Zielińska zaproponowała nam 
współpracę w organizacji Kawia-
renek Obywatelskich w jej loka-
lu. Nie bez znaczenia jest też 
fakt, iż właśnie teraz toczy się 
dyskusja o najbliższym sąsiedz-
twie Kluboksięgarni Cepelin, 
czyli o rewitalizacji słupskiego 

Starego Rynku. Temat okazuje 
się kontrowersyjny, mieszkań-
cy i przedsiębiorcy prowadzący 
działalność w otoczeniu naj-
ważniejszego placu w mieście 
aktywnie próbują przeforsować 
swój punkt widzenia i przeko-
nać Władze miasta do swoich 
racji. Uznaliśmy, że sprawa ta 
zasługuje na specjalną Kawia-
renkę Obywatelską  - inauguru-
jącą cykl podobnych spotkań w 
Słupsku. A zatem zapraszamy 
do dyskusji już w czwartek 15 
lipca o godzinie 17.00 do Cepe-
lina – zachęca Prezeska CIO.  

Inga Kawałek 

Kawiarenka Obywatelska
Kawiarenki Obywatelskie to otwarte dla mieszkańców spotkania,  
w których udział biorą goście reprezentujący różne punkty widze-
nia w odniesieniu do tematu spotkania. To partycypacyjna metoda 
prowadzenia moderowanej dyskusji czy konsultacji społecznych, po-
zwalająca na wymianę argumentów i opinii różnym stronom, czasem  
z udziałem ekspertów wyjaśniających istotne kwestie dla danej sprawy 
omawianej podczas spotkania.        
W czasie dyskusji obowiązuje 6 podstawowych zasad, których powinni 
przestrzegać uczestnicy (za https://partycypacjaobywatelska.pl/):
• otwartość – słuchaj i szanuj inne punkty widzenia
• akceptacja – powstrzymuj się od oceny
• ciekawość – próbuj zrozumieć racje innych,  

a nie przekonywać ich do swoich racji
• odkrycia – kwestionuj przyjętą wiedzę i szukaj nowych informacji
• szczerość – mów o tym, co jest dla ciebie  

osobiście ważne
• zwięzłość – mów szczerze i z głębi serca, ale nie przedłużaj  

bez potrzeby 
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Konferencja w sprawie przyszłości  
Europy – dołącz do debaty!
Konferencja kojarzy się nam zwykle z „nudną nasiadówką” i 
„gadającymi głowami”. Nic bardziej mylnego - Konferencja w 
sprawie przyszłości Europy to wyjątkowa i aktualna okazja dla 
obywateli, by włączyć się w debatę na temat wyzwań i prioryte-
tów Europy. 

Parlament Europejski, 
Rada i Komisja Europejska 
zobowiązały się wysłuchać 
Europejek i Europejczy-
ków i w ramach swoich 
kompetencji zastosować 
się do otrzymanych zale-
ceń. Wnioski z Konferen-
cji i wskazówki w sprawie 
przyszłości Europy mają 
być gotowe wiosną 2022 r. 
Konferencja w sprawie 
przyszłości Europy to se-
ria bardzo różnych wyda-
rzeń w wielu krajach UE. 
Bez względu na to, gdzie 
mieszkasz i co robisz, 
możesz powiedzieć, ja-
kiej przyszłości chcesz dla 
Unii Europejskiej. Sposób 
wyrażania swoich opinii 
może być ciekawy i przy-
brać formę np. kwietnej 
łąki, o czym przekonacie 
się na Zielonym Pikniku 

Europejskim już 11 lipca w 
Słupsku.  

Kto może wziąć udział?
Obywatele UE ze wszyst-
kich grup społecznych i za-
kątków Unii. Kluczowa rola 
w kształtowaniu przyszło-
ści projektu europejskie-
go przypadnie młodym 
ludziom. Władze europej-
skie, krajowe, regionalne 
i lokalne oraz organizacje 
społeczeństwa obywa-
telskiego i inne chcące 
przygotować wydarzenia i 
zgłosić pomysły.
Wszyscy uczestnicy mu-
szą przestrzegać wartości 
określonych w Karcie za-
sad, którą można pobrać 
ze strony poświęconej 
Konferencji https://futu-
reu.europa.eu/.

Co składa się  
na konferencję?
• Wielojęzyczna platforma 
cyfrowa - to miejsce, w 
którym obywatele mogą 
dzielić się pomysłami i 
wysyłać opinie. Będą one 
gromadzone, analizowa-
ne, monitorowane i pu-
blikowane podczas całej 
konferencji.
• Zdecentralizowane wy-
darzenia – to imprezy in-
ternetowe, fizyczne lub 
hybrydowe przygotowy-
wane przez osoby, organi-
zacje lub też władze krajo-
we, regionalne i lokalne w 
całej Europie.
• Europejskie panele oby-
watelskie - to okazja do 
przedyskutowania róż-
norodnych tematów i 
przestawienia propozycji. 
Panele muszą być repre-

zentatywne dla obywateli 
pod względem pochodze-
nia geograficznego, płci, 
wieku, pochodzenia spo-
łeczno-ekonomicznego i 
poziomu wykształcenia.
• Sesje plenarne konferen-
cji - to debaty nad pogru-
powanymi tematycznie 
zaleceniami krajowych i 
europejskich paneli oby-
watelskich, bez określo-
nego z góry wyniku i bez 
wcześniej zdefiniowanych 
dziedzin polityki. Będą w 
nich uczestniczyć przed-
stawiciele Parlamentu Eu-
ropejskiego, Rady i Komisji 
Europejskiej oraz przed-
stawiciele wszystkich par-
lamentów narodowych na 
równych prawach, a także 
obywatele. Reprezento-
wani będą również Ko-
mitet Regionów i Komitet 
Ekonomiczno-Społeczny, 
partnerzy społeczni i spo-
łeczeństwo obywatelskie. 
Gdy omawiana będzie 
międzynarodowa rola UE, 
w pracach uczestniczyć 
będzie wysoki przedstawi-

ciel Unii do spraw zagra-
nicznych i polityki bezpie-
czeństwa. Można będzie 
zapraszać przedstawicieli 
kluczowych zainteresowa-
nych stron. Zarząd sporzą-
dzi i opublikuje wnioski z 
sesji plenarnych.
Jaką rolę odgrywa platfor-
ma cyfrowa?
Platforma cyfrowa to cen-
trum konferencji: pozwala 
włączyć się i zabrać głos 
podczas konferencji. Tutaj 
możesz dzielić się swoimi 
przemyśleniami na te-
mat Europy i potrzebnych 
zmian, zapoznawać się z 
wypowiedziami innych, 
szukać wydarzeń w pobli-
żu, organizować własne 
wydarzenia i śledzić prace 
konferencji.

Jak zabrać głos?
Wystarczy wybrać temat 
z szeregu zaproponowa-
nych zagadnień i podzielić 
się swoją opinią. Pomysły 
będą gromadzone, ana-
lizowane, monitorowane 
i publikowane podczas 

całej konferencji. Następ-
nie zostaną uwzględnione 
podczas dyskusji na fo-
rum europejskich paneli 
obywatelskich i na sesjach 
plenarnych. Mechanizm 
przekazywania informacji 
sprawi, że pomysły przed-
stawione podczas konfe-
rencji zostaną przełożone 
na konkretne zalecenia 
dla UE do działania. Osta-
teczne wyniki konferencji 
zostaną przedstawione w 
sprawozdaniu dla wspól-
nego przewodnictwa. Trzy 
instytucje - każda w ra-
mach swoich kompeten-
cji i zgodnie z traktatami 
- szybko przeanalizują, jak 
skutecznie zastosować się 
do wniosków sprawozda-
nia.
Konferencja w sprawie 
przyszłości Europy będzie 
udana tylko wtedy, gdy 
weźmiesz w niej udział 
za pomocą tej platformy. 
Przyszłość jest w Twoich 
rękach. Zabierz głos: ht-
tps://futureu.europa.eu/

Olga Trojanowicz

Spacer po gwiazdki na Święto Europy 
Spacer odbył się w dniach 8-9 maja 2021 r. w przestrzeniach 
zielonych naszego miasta. Wydarzenie miało zachęcić miesz-
kańców Słupska do aktywnego spędzenia czasu w przestrze-
niach zielonych  miasta. Akcja poszukiwania malowanych ka-
myków z gwiazdkami z flagi Unii Europejskiej miała związek ze 
Świętem Europy. 
Organizatorzy przygo-
towali ok. 500  kamy-
ków. Słupskie parki zamie-
niły się – we wspomnianym 
wyżej dniach – w miejsca 
poszukiwań, w tereny gry 
oraz miejsca pozytywnej 
rywalizacji i spotkań. Skar-
bów poszukiwano w Parku 
Kultury i Wypoczynku, Par-
ku Powstańców Warszaw-
skich, Parku Henryka Sien-

kiewicza, Parku Jerzego 
Waldorffa oraz w Parku 
PCK ze skateparkiem przy 
ul. Małcużyńskiego. Nie-
wątpliwie takie zabawy 
wywołują wiele radości, 
integrują, motywują do 
uważności, zachęcają do 
spacerów na świeżym po-
wietrzu i stanowią zachętę 
do odkrywania zielonych 
zakamarków miasta. Po-

szukiwacze kamyków 
zamieszczali zdjęcia pod 
dedykowanym postem or-
ganizatora na oficjalnym 
fanpage EUROPE DIRECT 
SŁUPSK: https://www.fa-
cebook.com/ED.Slupsk.
CIO. Zdjęcia wykonywano 
w outdoorowej scenerii 
miejsca jego odnalezienia. 
Zwycięzcami Konkursu zo-
stały osoby, które zebrały 

najwięcej kamieni.  Komi-
sja oceniła 10 kart konkur-
sowych. W zabawie wzięło 
udział 28 uczestników, 
którzy rywalizowali za-
równo indywidualnie, jak i 
drużynowo.  Uczestnikami 
Konkursu były dzieci, mło-
dzież oraz dorośli miesz-
kańcy Słupska. Laureatem 
konkursu został/ła  Nikola 
Piołunkowska wraz z kole-
żanką Polą; II miejsce zdo-
był  Sebastian Jażdżyk; III 
Miejsce otrzymała Elżbieta 
Łukaszus-Mijewska, a wy-
różnienie Michał Wielgat. 
Zwycięzcom gratulujemy.

Danuta M. Sroka
Laureatki zabawy: Nikola Piołunowska z koleżanką Polą odbierają  

nagrodę główną o wartości 500 zł. 
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