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Dwa ostatnie miesiące 2021 roku EUROPE DIRECT Słupsk prze-
znaczył m.in. na debaty z obywatelami. W listopadzie odbyły 
się ważne wydarzenia, które współtworzyliśmy. Jedno z nich to 
VIII Kongres Współpracy Lokalnej, którego pierwszy dzień był  
w całości poświęcony kwestiom europejskim. Drugie wydarzenie 
to debata o przemocy wobec kobiet zrealizowana w ramach XVI 
Festiwalu Miejsce Kobiet w Słupsku. W niniejszym numerze wkład-
ki prezentujemy relacje z tych wydarzeń. 
Grudniowy Kierunek Europa porusza też kwestie związane  
z wartościami europejskimi. Wspólne dla Europejczyków warto-
ści, określone w  art. 2. Traktatu o Unii Europejskiej, tj. poszano-
wania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, 
państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, 
w tym praw osób należących do mniejszości, stanowią podstawę 
funkcjonowania Wspólnoty. Dziś także bywają kością niezgody 
wewnątrz Unii i wymagają ponownego ugruntowania w polity-
kach poszczególnych krajów członkowskich, w tym w Polsce. In-
strumentem, który być może ma szansę tego dokonać jest Krajo-
wy Plan Odbudowy, o którym piszemy w  artykule poświęconym 
bieżącej sytuacji w sprawie procedowania KPO w Komisji Euro-
pejskiej. 
Końcówka roku to czas domykania spraw, trwają intensywne 
prace nad cyklem filmów Rozmowy o przyszłości Europy. Jeszcze 
w grudniu opublikujemy aż sześć odcinków programów o lokal-
nych korzyściach z członkostwa w Unii Europejskiej, inwestycjach 
wspieranych z tych środków i o tym, jak zmieniają one naszą 
codzienność. Zapraszamy do oglądania Rozmów o przyszłości 
Europy w TV Słupsk oraz na naszej stronie http://europedirect-
-slupsk.eu/ w zakładce „video”. O ich publikacji przypominać bę-
dziemy za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych. 
Planujemy kolejne działania i przygotowujemy się do włączania 
nowych priorytetów w działania EUROPE DIRECT Słupsk. Jednym  
z nich będzie Młodzież, gdyż rok 2022 to Europejski Rok Młodzie-
ży. Przedstawiamy w tym numerze założenia tego przedsięwzię-
cia.
Polecamy lekturę wkładki Kierunek Europa jeszcze przed Świę-
tami Bożego Narodzenia życząc Państwu spokoju i odpoczynku 
w gronie bliskich i, co najważniejsze, zdrowia w tym kolejnym 
okresie intensywnej walki z pandemią COVID-19. 

Inga Kawałek 

Otwarcie i początek VIII Kongresu  
Współpracy Lokalnej

Panel III: Praworządność jako jedna  
z wartości Unii Europejskiej 

Panel II: Ruchy demokratyczne 
i wolnościowe w Polsce oraz ich  
znaczenie dla kraju i Europy

Debata o praworządności  
z obywatelami

Otwarcie VIII Kongresu Współpracy Lokalnej, od lewej: Inga Kawałek 
 - Kierowniczka Europe Direct Słupsk, Marta Makuch 
 -  Wiceprezydentka Słupska, Marcin Dadel – Prezes Zarządu Witkac.pl.

od lewej: dr hab. Anna Przybylska – moderatorka, Magdalena 
Adamowicz – posłanka do Parlamentu Europejskiego, Joanna 
Hetnarowicz-Sikora – Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia

Ludwika Wujec – współpracowniczka KOR, działaczka Solidarności 

Panel I: Smart City – włączanie obywateli w sprawy lokalne za pomocą 
inteligentnych rozwiązań; od lewej Piotr Stec – moderator, dr hab. 
Anna Przybylska – Centrum Deliberacji UW, Marcin Dadel – Witkac.pl, 
na ekranie: Joanna Erbel - socjolożka.

Jacek Taylor – prawnik i polityk, poseł na sejm I i II kadencji 

Wicestarosta Rafał Konon

Ludwika Wujec i Marta Makuch
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Każdy może kreować  
przyszłość Europy 
Człowiek szybko przyzwyczaja się do dobrego, to naturalne, 
ale też usypiające doznane niegdyś niebezpieczeństwa. O stan 
wolności trzeba permanentnie zabiegać, wciąż przypomnieć o 
tym, że ten stan nie jest nam dany raz na zawsze. Niebezpie-
czeństwa bywają przebiegłe, kryją się w rozmaitych przestrze-
niach, mentalnościach i wojnach. 

W ostatnim czasie poja-
wiło się wiele zagrożeń i 
wciąż nadciągają nowe: 
pandemia, galopująca 
inflacja, spór na grani-
cy Polsko – Białoruskiej, 
zmiany klimatyczne, kło-
poty z praworządnością, 
brak konkretnych roz-
wiązań systemowych czy 
strategicznych, które po-

wiodłaby Polskę do przo-
du i zapewniły spokój, 
stabilizację i dobrostan. 
Dzisiaj obywatelki i oby-
watele przyjmują często 
rolę „cichego” odbiorcy i 
tak też bywają traktowani, 
choć część społeczności 
znajduje jednak odwagę 
do głośnego wyrażenia 
własnego zdania. Jako 

obywatele mamy prawo 
oczekiwać od państwa 
poważnej, refleksyjnej 
debaty, rozważenia na-
szych opinii i pomysłów, 
które wyrażamy w roz-
maity sposób, jak również 
uwzględnienia znaczenia 
krajowych decyzji oby-
watelskich dla polityk na 
szczeblu europejskim czy 

wręcz globalnym. Kon-
ferencja w sprawie przy-
szłości Europy daje nam 
możliwość nieskrępowa-
nego wyrażenia zdania 
czy opinii na temat przy-
szłości Europy. 
Strategia jutra
Wszyscy możemy mieć 
wpływ na budowanie stra-
tegii jutra. Jeśli chcemy po-
dzielić się swoimi pomy-
słami i mieć realny wpływ 
na kierunek rozwoju Unii 
Europejskiej, należy wziąć 
udział w Konferencji w 
sprawie przyszłości Eu-
ropy. W proponowanym 
wydarzeniu może wziąć 

udział każdy Europejczyk. 
Nasze opinie mają znacze-
nie, a tematyki są rozma-
ite, od klimatu czy zdrowia 
poprzez rynek wewnętrz-
ny, transformację cyfrową 
czy kulturę. Konferencja 
w sprawie przyszłości Eu-
ropy to seria debat i dys-
kusji prowadzonych przez 
obywateli i obywatelki, 
które umożliwią miesz-
kańcom całej Europy po-
dzielenie się pomysłami i 
pomogą kształtować na-
szą wspólną przyszłość. 
Ty też możesz zabrać głos  
na specjalnej platformie 
internetowej: https://futu-

reu.europa.eu. 
Stanowiska i opinie pre-
zentowane za pomocą 
platformy podczas wyda-
rzeń, a także w trakcie se-
sji plenarnych oraz dialo-
gów obywatelskich, będą 
podstawą do przygoto-
wania raportu podsumo-
wującego Konferencję w 
sprawie przyszłości Euro-
py. Raport ten ma zostać 
przedstawiony niebawem, 
bo już wiosną 2022 roku i 
będzie podstawą dalszych 
dyskusji na temat przy-
szłych działań Unii Euro-
pejskiej.

Danuta Maria Sroka



Debata o przemocy wobec kobiet na Festiwalu Miejsce Kobiet 
Debata dotycząca przemo-
cy wobec kobiet to jedno  
z wydarzeń w ramach Kon-
ferencji o przyszłości Euro-
py zorganizowanej przez 
EUROPE DIRECT Słupsk 
przy współpracy z Kinem 
Rejs Słupskiego Ośrodka 
Kultury. Odbyła się ona 
podczas XVI Festiwalu 
Miejsce Kobiet w Słupsku 
po filmie Ridleya Scotta 
„Ostatni pojedynek”, sta-
nowiącym inspirację do 
dyskusji. Film przedstawiał 

z trzech perspektyw sy-
tuację gwałtu na kobiecie 
w średniowiecznych oko-
licznościach. „Te trzy per-
spektywy: sprawcy, ofiary 
i męża zgwałconej kobiety 
– były pretekstem do deba-
ty o wyraźnych różnicach  
w podejściu do problema-
tyki przemocy przedsta- 
wianej przez różne strony, 
ale także o bardzo subtel- 
nych, a niezwykle znaczą-
cych czynnikach wpływa-
jących na skuteczność ra-

dzenia sobie z przemocą 
wobec kobiet we współ- 
czesnych społeczeńst- 
wach. W debacie uczestni-
czyli obywatele - widzowie 
biorący udział w seansie 
filmowym oraz zaproszo-
ne gościnie, tj.: Agnieszka 
Ciechanowska - specjalist-
ka psychoterapii uzależ-
nień, pracowniczka MOPR 
w Słupsku, nadkom. Elż-
bieta Rychert - funkcjo-
nariuszka Zespołu Nielet-
nich i Patologii Wydziału 
Prewencji KMP w Słupsku, 
asp. szt. Anna Sławińska-
-Bubeła - kierowniczka 
Referatu Dochodzeniowo-
-Śledczego Komisariatu 
Policji II w Słupsku, Danuta 
Wawrowska – adwokatka 
Pomorskiej Izby Adwo-
kackiej, Prezeska Stowa-
rzyszenia Kobiecy Słupsk, 
Radna Sejmiku Wojewódz-
twa Pomorskiego. Debatę 
moderowała ekspertka 
Team Europe Aleksandra 
Polak. Dzięki różnorod-

nym głosom uczestników 
i uczestniczek debaty 
udało się zidentyfikować 
kilka ważnych propozycji 
i rozwiązań sprzyjających 
walce z przemocą - w tym 
propozycji legislacyjnych 
(np. procedowanych już 
zmian w definicji gwał-
tu), czy podkreślenia wagi 
działań edukacyjnych w 

tym zakresie, jak również 
w szczegółów w zakresie 
praktyki prowadzenia po-
stępowań przez policję i 
służby pomocy społecznej. 
Debata zwróciła uwagę 
także na uważność zwy-
kłych obywateli na dru-
giego człowieka, na ko-
nieczność wspierania ofiar 
(wśród członków naszych 

rodzin, znajomych, sąsia-
dów, itp.) w wychodzeniu 
z sytuacji przemocowych, 
podawania pomocnej 
dłoni, umożliwiania izolo-
wania od sprawców, za-
chęcania do korzystania 
z terapii, wskazywania 
miejsc, gdzie taką pomoc 
można uzyskać. 

Inga Kawałek 

Plan odbudowy dla Europy
Plan Odbudowy dla Europy to jedyna w swoim rodzaju szan-
sa na wyjście z pandemii z większą siłą, transformację naszych 
gospodarek, tworzenie możliwości i miejsc pracy w Europie,  
w jakiej chcemy żyć. PO koncentruje się na pięciu komponen-
tach tematycznych, tj.:
• Odporność i konkuren-

cyjność gospodarki,
• Zielona energia i zmniej-

szenie energochłonno-
ści,

• Transformacja cyfrowa,
• Efektywność, dostępność 

i jakość systemu ochrony 
zdrowia,

• Zielona, inteligentna mo-
bilność.

Mamy wszystko, by osią-
gnąć zakładane w planie 
cele, zrealizować kolejny 
skok rozwojowy korzy-
stając z finansowania. 
Nowy wieloletni budżet 
dysponuje lepszymi me-

chanizmami elastyczności, 
dzięki którym będziemy w 
stanie zaspokoić także te 
nieprzewidziane potrzeby. 
Jest to budżet dostoso-
wany nie tylko do obec-
nych realiów, ale również 
uwzględnia niepewne sy-
tuacje w przyszłości. Komi-
sja Europejska zatwierdzi-
ła dotychczas 22 spośród 
26 złożonych Krajowych 
Planów Odbudowy. Na ak-
ceptację czekają m.in. Wę-
grzy, Szwedzi i Bułgarzy. 
Holandia nie przedstawiła 
dotąd swojego planu i nie 
zwróciła się do KE o wy-

płatę środków z Funduszu 
Odbudowy i Odporności. 
No tak, a Polska? 

Krajowy Plan  
Odbudowy
Ustawa o zasadach reali-
zacji zadań finansowanych 
ze środków europejskich 
w perspektywie finanso-
wej 2021-2027 komplek-
sowo określa rozwiązania 
wdrożeniowe programów 
polityki spójności. Ustawa 
zawiera blok przepisów 
poświęconych realizacji 
Krajowego Planu Odbu-
dowy. Przepisy dotyczące 

wdrażania programów 
polityki spójności zawie-
rają między innymi: za-
sady wyboru projektów 
i procedurę odwoławczą 
w przypadku negatywnej 
oceny projektu, kwestie 
finansowe związane z roz-
liczeniami z Komisją Euro-
pejską, kwestie dotyczące 
kontroli, nieprawidłowości 
i nakładania korekt finan-
sowych, zasady monito-
rowania postępu i spra-
wozdawczości z realizacji 
programów oraz projek-
tów, w tym szczegółowe 
kwestie dotyczące komi-
tetów monitorujących po-
szczególne programy. 
Co z pieniędzmi dla Polski?
Z doniesień medialnych 
wynika, iż Krajowy Plan 
Odbudowy dla Polski nie 
został jeszcze zatwierdzo-

ny przez Komisję Europej-
ską, bowiem polski rząd 
nadal nie spełnia wszyst-
kich warunków wymaga-
nych przez Komisję Euro-
pejską dla uruchomienia 
Funduszu Odbudowy. 
Unia Europejska opiera 
się na konkretnych war-
tościach: poszanowania 
godności osoby ludzkiej, 
wolności, demokracji, rów-
ności, państwa prawnego, 
jak również poszanowa-
nia praw człowieka, w tym 
praw osób należących do 
mniejszości. I to respek-
towania tych wartości do-
maga się Komisja, prze-
kładając je na konkretne 
rozwiązania. Między pol-
skim rządem a Komisją 
istnieje spór w tej kwestii: 
dyskusja toczy się  m.in. 
wokół w prymatu unijnego 

prawa nad prawem kra-
jowym czy niezależności 
sędziów. „Chcemy umie-
ścić w tym planie wyraźne 
zobowiązanie dotyczące 
likwidacji Izby Dyscyplinar-
nej, zakończenia lub refor-
my reżimu dyscyplinarne-
go i rozpoczęcia procesu 
przywracania sędziów” - 
powiedziała przewodni-
cząca Komisji Europejskiej 
Ursula von der Leyen, py-
tana w Brukseli o Krajowy 
Plan Odbudowy Polski. 
Warunki akceptacji planu 
dla Polski są więc znane. 
Uruchomienie tych fundu-
szy jest kluczowe dla Pol-
ski, dlatego przezwycięże-
nie impasu stanowi jedną 
z ważniejszych nadziei na 
Nowy Rok.

Danuta Maria Sroka
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2022 Europejskim Rokiem Młodzieży
Ogólnym celem Europejskiego Roku Młodzieży 2022 jest zwięk-
szanie starań podejmowanych przez Unię, państwa członkow-
skie oraz władze regionalne i lokalne wraz z organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego na rzecz wzmocnienia pozycji, 
uhonorowania, wspierania i angażowania osób młodych po za-
kończeniu pandemii i w perspektywie długoterminowej. 

Cele Europejskiego Roku 
obejmują w szczególności: 
1. przywrócenie pozy-
tywnych perspektyw dla 
młodych osób, które od-
czuły negatywne skutki 
pandemii COVID-19, oraz 
podkreślanie, w jaki spo-
sób transformacja ekolo-
giczna i cyfrowa oraz inne 
strategie polityczne Unii 
zapewniają możliwości dla 
osób młodych i dla całego 
społeczeństwa, czerpanie 
inspiracji z działań, wizji 
i spostrzeżeń osób mło-
dych, by dalej wzmacniać 
i ożywiać wspólny projekt 

Unii Europejskiej, oraz 
słuchanie osób młodych, 
uwzględnianie ich po-
trzeb i obaw, również tych 
przedstawionych pod-
czas Konferencji w spra-
wie przyszłości Europy, i 
wspieranie ich w rozwija-
niu konkretnych możliwo-
ści i wyników sprzyjających 
włączeniu społecznemu, a 
jednocześnie optymalne 
wykorzystywanie instru-
mentów Unii;
2. zachęcanie i wzmac-
nianie pozycji wszystkich 
osób młodych, a zwłasz-
cza osób młodych o mniej-

szych szansach, wywo-
dzących się ze środowisk 
defaworyzowanych lub 
należących do grup szcze-
gólnie wrażliwych i mar-
ginalizowanych, a także 
osób młodych pochodzą-
cych z regionów wiejskich, 
peryferyjnych i słabiej 
rozwiniętych, do tego, by 
zdobywały odpowiednią 
wiedzę i umiejętności oraz 
lepiej zrozumiały otocze-
nie, w którym się rozwija-
ją, i w ten sposób stały się 
aktywnymi i zaangażowa-
nymi obywatelami oraz 
inicjatorami zmian, zain-

spirowanymi europejskim 
poczuciem przynależno-
ści; w tym podejmowanie 
dodatkowych starań na 
rzecz budowania zdolno-
ści do uczestnictwa mło-
dzieży i zaangażowania 
obywatelskiego wśród 
osób młodych i wszyst-

kich zainteresowanych 
stron, których zadaniem 
jest reprezentowanie ich 
interesów, oraz wiążących 
się z udziałem osób mło-
dych z różnych środowisk 
w kluczowych procesach 
konsultacyjnych, takich 
jak Konferencja w sprawie 
przyszłości Europy i unijny 
dialog młodzieżowy;
3. wspieranie wszystkich 
młodych osób w lepszym 
zrozumieniu różnych 
możliwości, jakie oferuje 
im polityka publiczna na 
szczeblu unijnym, krajo-
wym, regionalnym i lokal-
nym, oraz aktywne pro-
mowanie tych możliwości, 
aby wspierać ich rozwój 
osobisty, społeczny, eko-
nomiczny i zawodowy w 
ekologicznym, cyfrowym 
świecie sprzyjającym włą-
czeniu społecznemu, przy 
jednoczesnym systema-
tycznym usuwaniu pozo-
stałych przeszkód na dro-
dze do tego rozwoju;
4.  włączanie polityki mło-
dzieżowej do głównego 
nurtu wszystkich odpo-
wiednich dziedzin polityki 
Unii zgodnie ze strategią 
UE na rzecz młodzieży na 
lata 2019–2027, aby za-
pewnić należyte uwzględ-
nienie perspektywy mło-
dzieżowej na każdym 
szczeblu unijnego procesu 
decyzyjnego.
Europejski Rok Młodzieży 

2022 ma rozpocząć się w 
styczniu podczas prezy-
dencji francuskiej. Dalsze 
informacje będą dostępne 
na Portalu Młodzieżowym: 
https://europa.eu/youth/
home_pl. 
Do końca 2023 r. Komisja 
przedstawi sprawozdanie 
z realizacji, wyników i ogól-
nej oceny inicjatyw, które 
będzie zawierało również 
pomysły na dalsze wspól-
ne starania w dziedzinie 
młodzieży w celu utrwale-
nia spuścizny Roku.
Tymczasem, EUROPE 
DIRECT Słupsk planuje na 
2022 rok większe niż do-
tychczas zaangażowanie 
w sprawy młodzieży – bę-
dziemy szerzej informo-
wać o możliwościach, z 
których młode Europejki 
i Europejczycy mogą sko-
rzystać oraz w co mogą 
się zaangażować. Zapro-
simy młodzież do przygo-
towania wspólnie z nami 
kampanii społecznej skie-
rowanej do młodych ludzi 
i liczymy, że znajdzie się 
chętna grupa młodych do 
realizacji wspólnego pro-
jektu. 
Wspólnie z młodzieżą 
będziemy debatować o 
sprawach dla niej ważnych 
w ramach Konferencji o 
przyszłości Europy, która 
trwa do kwietnia przyszłe-
go roku. 

Olga Trojanowicz 

Kierunek  
Europa

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

„Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami 
autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinię  

Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Unia Europejska  
ani Komisja Europejska nie ponoszą za nie odpowiedzialności”.
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