
EUROPEJSKI ROK MŁODZIEŻY 
Europa buduje swoją przyszłość, potrzebuje Twojej pomocy!!! 

Dołącz do #EYY2022!
Wyraź swoją wizję!

Bieżący rok jest wyjątko-
wy w  związku z  ustano-
wieniem go Europejskim 
Rokiem Młodzieży. De-
cyzja Parlamentu Euro-
pejskiego i  Rady o  Euro-
pejskim Roku Młodzieży 
2022 została przyjęta 20 
grudnia 2021 roku.

Europejski Rok Młodzieży 
ma 4 główne cele:
• wyeksponować moż-

liwości, jakie oferuje 
młodym ludziom trans-
formacja ekologiczno-
-cyfrowa,

• pomóc stać się aktyw-
nymi i  zaangażowanymi 
obywatelami,

• promować możliwości 
dostępne dla młodzieży,

• uwzględnić perspekty-
wę młodzieży w polityce 
Unii.

Komisja Europejska, Na-
rodowa Agencja Progra-
mu Erasmus+ i  Europej-
ski Korpus Solidarności, 
Biuro Eurodesk oraz 
Biura Kreatywnej Europy 
zachęcają do aktywności 
w  kontekście obchodów 
Europejskiego Roku Mło-
dzieży. Motywem prze-
wodnim jest wsłuchanie 
się w  głos młodych! Jako 
EUROPE DIRECT Słupsk 
wyrażamy swoją wdzięcz-
ność młodym ludziom za 
obecność podczas sze-
regu inicjatyw i  za moż-
liwość bycia z  Wami na 
terenie szkół i poza nimi. 
Zachęcamy do udziału 
w  akcjach społecznych 
organizowanych w  ra-
mach projektu komunika-
cyjnego ED Słupsk w roku 
2022. Wspólne działania 
będziemy kontynuować 

po wakacjach. Zdajemy 
sobie w pełni sprawę, że 
w  tym momencie młodzi 
ludzie są zajęci gorącz-
kowym poszukiwaniem 
tymczasowego zatrud-
nienia, niektórzy już pra-
cują, inni odpoczywają 
i  ładują akumulatory. 
Z  rozmaitych informacji 
medialnych czy bezpo-
średnich rozmów - z pra-
codawcami czy z  poszu-
kującą pracy młodzieżą 
- wynika, że duże firmy 
nie są zbyt chętne do 
zatrudniania młodzieży, 
inaczej jest w  przypadku 
małych firm, które wręcz 
poszukują pracowitych 
uczniów szkół średnich 
oraz studentów. Powo-
dem mogą być niesprecy-
zowane regulacje praw-
ne, które blokują szefów 
dużych firm do podjęcia 
decyzji o  zatrudnieniu 
nieletnich. Jeśli widzimy 
takie przeszkody, to na-
leżałoby je natychmiast 
eliminować, oddając 
również głos młodym 

ludziom, przecież waka-
cyjnie wspierają rynek 
pracy. Być może chodzi 
również o  konkurencję, 
przecież wolny rynek po-
zwala na kreatywność 
i  rozwój przedsiębiorstw 
przyszłości, a  młodzi są 
doskonałymi obserwato-
rami. 

Przyszłość czeka  
tuż za rogiem 

Dziś zachęcamy młodych 
ludzi do przemyśleń, do 
podzielenia się swoją 
wizją Europy, opisania 
kawałka własnego życia, 
pokazania potencjału 
i  określenia perspektyw 
rozwojowych. Głos mło-
dzieży musi być wreszcie 
usłyszany. Wszystko po 
to, by młodzież przestała 
obawiać się przyszłości, 
by nie bała się własnej 
odpowiedzialności i  oce-
ny postępowań dorosłych 
tu i  teraz. Przecież mogą, 
i  powinni, zadawać trud-

ne pytania politykom, 
samorządowcom, dyrek-
torom instytucji samorzą-
dowych, przedsiębiorcom 
czy aktywistom, takie któ-
re dotyczą ich osobistej 
i  społecznej aktywności, 
mające również wpływ 
na rozwój całej wspólnoty 
np. w kontekście ochrony 
środowiska czy rozwoju 
cyfrowego. Złe decyzje 
należy w  sposób świa-
domy krytykować, w  taki 
który umożliwi wdrożenie 
procesu naprawczego. 
Niewątpliwie ten rok jest 
szczególny i, być może, 
nadszedł ów właściwy 
moment na realne działa-
nie młodzieży, wszak oni 
sami wciąż powtarzają, że 
szkoda życia na czekanie. 
Sposobów na pokazanie 
siebie i  swoich potrzeb 
jest mnóstwo, można or-
ganizować debaty w szko-
łach i  poza jej murami, 
prezentować własne my-
śli w  czasopismach, za-
praszać na wernisaże wy-
stawiennicze (fotografia, 
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Drodzy Czytelnicy,

Zachęcamy Was do lektury letniego dodatku pn. „Kie-

runek Europa”, w którym znajdziecie teksty informacyjne 

dotyczące młodzieży, również opis działań które podjęła 

Komisja Europejska oraz Rada Europejska w  kontekście 

ustanowienia roku 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży. 

To ważna inicjatywa, bowiem otwiera drzwi do wolności, 

zachęca do wyrażenia opinii i  budowy lepszego jutra. 

Może zabrzmiało to patetycznie, ale o kwestiach związa-

nych z  przyszłością należy mówić z  szacunkiem, wszak 

młodzież to nasza przyszłość, na której barkach spoczywa 

budowa bezpiecznej Europy. Nie jest to proste zadanie, 

wymaga relacji, określenia problemów i działania. Łatwiej 

jest ustalić ramy formalne programów edukacyjnych czy 

rozwojowych, trudniej zaś wyrazić potrzeby wspólnotowe 

dotyczące środowiska w którym żyjemy. Przed nami sze-

reg wyzwań. Od września rozpoczynamy akcję która ma 

zachęcić młodych ludzi do działań społecznych, do wyra-

żania samych siebie i kreacji świata przyszłości. Przedsta-

wiamy również słupskie szkoły, bowiem to m.in. za ich po-

średnictwem odbywa się edukacyjny marsz do przyszłości. 

Tymczasem życzymy miłych wakacji uczniom i nauczycie-

lom, studentom i  pracownikom naukowym, a  po waka-

cjach zachęcamy do twórczej aktywności i wspólnego dzia-

łania razem z EUROPE DIRECT Słupsk.

Miłego lata
Zespół EUROPE DIRECT Słupsk



film), komunikować się 
poprzez social media itd.  
Wspomniane wyżej for-
my aktywności mają nam 
przypomnieć o  bezspor-
nym fakcie, że młodzi 
ludzie są obecni w  prze-
strzeni publicznej, są waż-
nymi inicjatorami zmian, 
już dziś budują przyszłość. 
Istotna w  tym wszystkim 
jest współpraca poko-
leniowa, wypracowanie 
relacji międzypokolenio-
wych, umiejętne dzielenie 
się wiedzą i  informowa-
nie o dostępie do niej. Ży-
jemy na tej samej plane-
cie, pomiędzy ludźmi nie 
ma różnic, a przynajmniej 
nie powinno być, dlatego 
promowanie wartości de-
mokratycznych jest takie 
ważne. Być może nad-

szedł ten szczególny czas, 
by zaprosić młodych do 
stołu, a w perspektywie za 
stery. Wcześniej wykształ-
cić w  nich odpowiedzial-
ność i  przewidywalność, 
wówczas poczują się 
przynależni do wspólnoty 
lokalnej, krajowej i  euro-
pejskiej.  

Wolontariat

Unia Europejska chce 
upowszechnić wiedzę 
o  korzyściach płynących 
z  wolontariatu poprzez 
prowadzenie działań in-
formacyjnych, komuni-
kacyjnych, doradczych 
i  popularyzatorskich, 
koncentrując się na mło-
dych ludziach, którzy 

mają mniejsze szanse 
w  dotarciu do informacji, 
a  tym samym do mobil-
ności w  UE oraz innych 
korzyści wzmacniających 
integrację. I nie chodzi tyl-
ko o  rozwój, ale również 
o odnalezienie się w gru-
pie, we wspólnocie lokal-
nej, w Europie i świecie. 
Poprzez działania w  Eu-
ropejskim Roku Młodzie-
ży pokazujemy potencjał 
młodych ludzi, chcemy by 
opowiadali o  swoich pa-
sjach i  marzeniach oraz 
o wpływie społecznym ich 
postaw. Droga do doro-
słości nie jest łatwa, czę-
sto usiana problemami 
i  ciągłą oceną (rodziców, 
nauczycieli, pracodaw-
ców, księży itd.). Nie tylko 
wiara we własne wartości 

jest istotna w  drodze do 
zmiany, ale również od-
niesienie się do postaw in-
nych, mniej aktywnych czy 
przebojowych. Ludzie są 
różni, trzeba mocno trzy-
mać ręce koleżanek i  ko-
legów, by nie zamknąć się 
w  bańce własnego funk-
cjonowania. Bo przecież 
wspólnotowość jest pod-
stawą bezpieczeństwa, 
tego szczególnego „świa-
tła”, które sprzyja budo-
waniu Europy dla siebie 
i  dla innych. Zamykanie 
się we własnych bańkach 
jest poważnym błędem, 
trzeba słuchać i  słyszeć, 
i  nie pozwolić by dysku-
sja na argumenty umarła. 
Mamy nadzieje, że pod-
czas wrześniowych spo-
tkań określone zostaną 
sposoby na „słyszalność” 
głosu młodych, tu także 
powinna pojawić się kwe-
stia trudności w  „słyszal-
ności” (młodzież często 
słyszy, że ich głos się liczy, 
a  w  rzeczywistości prze-
cież tak często młodzi czu-
ją się „niesłyszalni”, nie-
zrozumiani). W  temacie 
związanym z aktywnością 
w  budowaniu przestrze-
ni publicznej rozmawiała 
m.in. z  przedstawicielami 
młodzieży z  II LO w Słup-
sku Karolina Ciechow-
ska-Kulesza (socjolożka 
z Uniwersytetu Gdańskie-
go), która doskonale czuje 
tematykę wspólnotowo-
ści i przestrzeni miejskich. 
Europejska młodzież 
może otrzymać poważną 

rolę związaną z rozwojem 
(własnym i  społecznym), 
bo przecież trzeba wresz-
cie wyjść z  pandemicz-
nego kryzysu, przestać 
błądzić w  niepewności, 
odważyć się na zmianę. 
Do młodych należy ten 
czas. 

Pandemia i wojna 

Rok 2022 jest rokiem oso-
bliwym, podnosimy się 
z pandemii, która niewąt-
pliwie wywarła ogromny 
wpływ na kondycję psy-
chiczną zwłaszcza mło-
dych ludzi. Wszyscy jeste-
śmy świadkami sytuacji 
w  Ukrainie i  stanęliśmy 
oko w  oko przed wyzwa-
niem okazania wsparcia 
uchodźcom uciekających 
przed wojną. Problem 
migracji dotyczy również 
innych obszarów pozo-
stających w  konfliktach. 
Aspekt integracji między-
pokoleniowej, włączenia 
społecznego i  solidarno-
ści nabrał zupełnie in-
nego znaczenia, dlatego 
podczas tego roku sku-
piamy uwagę nie tylko 
na świętowaniu Europej-
skiego Roku Młodzieży, 
ale przede wszystkim na 
edukacji. Wreszcie poja-
wiła się głęboka refleksja. 
Tematy nad którymi po-
chyla się Komisja Europej-
ska w  sposób szczególny 
przedstawiamy poniżej:
• możliwości edukacyjne 

i zawodowe dla młodych 

(szczególnie dla osób 
z mniejszymi szansami),

• projekty propagujące 
solidarność i  związane 
z  okazywaniem wspar-
cia dla Ukrainy i uchodź-
ców,

• zapobieganie szerzeniu 
się dezinformacji,

• aktywizacja i  zwiększe-
nie zaangażowania mło-
dzieży w życie społeczne 
i politykę młodzieżową. 

Świat nadal gnębią cho-
roby i  wojny, poza tym 
jest wiele problemów 
związanych z  ekologią, 
zbytnią eksploatacją śro-
dowiska, wyborem źródeł 
energii, drożyzną, krzyw-
dą i  ubóstwem. Podjecie 
bezpośredniego dialogu 
z  młodzieżą musi przy-
czynić się do uzdrowie-
nia tego trudnego czasu, 
bo przecież wszyscy pra-
gniemy być bezpieczni. 
Wspólnota europejska 
daje nam tę szansę, na-
leży jedynie mądrze nią 
zarządzać, tworzyć odpo-
wiednie warunki do na-
wiązania dialogu społecz-
nego, umiejętnie wdrażać 
programy pomocowe, 
wspierać lokalnych akty-
wistów. Działać tam, gdzie 
jest to konieczne. Mowa 
tu m.in. o  programach 
związanych z  ochroną 
środowiska naturalnego, 
przeciwdziałaniu wojnie 
i  wykluczeniu, wspiera-
niu przedsiębiorców po 
pandemii, tworzeniu wa-
runków sprzyjających 
budowie społeczeństwa 
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obywatelskiego opartego 
na włączaniu społecznym 
i  cyfrowym. W  miarę jak 
społeczeństwo powoli 
otrząsa się ze skutków 
pandemii, niezbędna 
do wyjście z  kryzysu jest 
współpraca z  młodymi 
ludźmi i  zrozumienie ich 
problemów. 
Niestety często tak się 
zdarza, że za wyrażenie 
opinii na temat faktów 
stawia się ocenę krytycz-
ną. W opinii młodych oce-
na powinna być logicznie 
neutralna. Dlatego też 
przepracowanie pewnych 
tematów, również tych 
trudnych, może przynieść 
rozwiązanie i  konkretne 
efekty. Jeśli słyszymy od 
młodych, że dzisiejszy 
program nauczania nie 

jest dostosowany do ich 
potrzeb, to należy usły-
szeć ten głos, nigdy bo-
wiem nie jest za późno na 
zmiany. Mamy demokra-
cję, pojedyncze osoby nie 
mogą podejmować decy-
zji dotyczącej wspólnoty 
bez konsultacji z ogółem. 

Uczniowie, szkoły  
i nauczyciele 

Wybór własnej ścieżki 
zawodowej (kariery za-
wodowej) jest bardzo 
ważny, tym bardziej że 
jej przebieg ma wpływ 
na całe życie, a  także na 
to, jak będzie kształtować 
się charakter i  poziom 
zadowolenia z  życia. Jest 
szkoła, pasja, motywa-

cja i  cała masa wyborów. 
Nikt z nas nie ma wątpli-
wości, że głos należy od-
dać młodym. Europejski 
Rok Młodzieży to również 
odpowiedzialność doro-
słych, za to jak będzie wy-
glądał świat w przyszłości, 
naznaczony dzisiejszymi 
decyzjami i przygotowany 
do zmian, przecież zmia-
ny następują. 
W  Słupsku jest wielu 
znakomitych nauczycieli 
i  dyrektorów szkół, któ-
rzy wychodzą naprzeciw 
uczniom, dostosowując 
profil klasy i  program 
nauczania do konkret-
nych potrzeb. W I Liceum 
Ogólnokształcącym im. 
Bolesława Krzywouste-
go aktualnie trwa nabór 
do nowej klasy sprofi-

lowanej na psychologię 
i funkcjonowanie społecz-
ne. Program nauczania 
opracował Maciej Marasz-
kiewicz, znakomity psy-
cholog z  socjologicznym 
zacięciem, który potrafi 
w  sposób niekonwencjo-
nalny dostrzec problem 
i  doprowadzić do jego 
rozwiązania. Zaintereso-
wanie profilem psycho-
logiczno-społecznym jest 
ogromne i ten fakt nikogo 
nie dziwi. Z  kolei w  V LO 
im. Zbigniewa Herberta 
kształcą się młodzi ludzie 
w klasach sprofilowanych 
na wspólnotę europej-
ską. Program dla tych klas 
opracowała Katarzyna 
Góra, nauczycielka otwar-
ta na potrzeby młodych, 
dla niej żadna z  dróg nie 
ma zakrętów. Grzechem 
byłoby pominąć „Drzew-
niak” w  Słupsku (Zespół 
Szkół Technicznych przy 
Szymanowskiego 5), bo-
wiem w  tej szkole kształ-
cą się przyszli artyści, 
fotograficy, filmowcy, 
informatycy, programi-
ści i  styliści. Szkoła jest 
przyjazna dla młodych, 
a  jej dyrekcja - z Grażyną 
Zienkiewicz i  Izą Mrocz-
kowską na czele – nie 
pozwala zasnąć potrze-
bom. Nauczyciele szkoły 
- Kinga Zaborowska, Ka-
tarzyna Tomasiak, Janusz 
Wroński, Adam Mroczek 
i wielu innych - to znako-

mita kadra merytoryczna 
o  otwartych umysłach 
i sercach. Jest jeszcze II LO 
im. Adama Mickiewicza, 
z  którego w  świat „fru-
ną” piękne młode umy-
sły kształtowane przez 
wspaniałych nauczycieli 
m.in. Warcisława Machu-
rę, Halinę Machurę czy 
Liliannę Zdolińską. Wśród 
uczniów II LO wyróżnia-
ją się młodzi regionaliści: 
Michał Zakrzewski, Borys 
Basiński i  Konrad Żura-
wik. Grzechem byłoby nie 
wymienić Zespołu Szkół 
Mechanicznych
i  Logistycznych im. Tade-
usza Tańskiego, Zespołu 
Szkół Ekonomicznych im. 
Stanisława Staszica czy 
Zespołu Szkół „Elektryk” 
im. Noblistów Polskich. 
W „Mechaniku” uczniowie 
kształcą się m.in. w zawo-
dach: technik mechanik 
o profilu policyjnym i mor-
skim, technik pojazdów 
samochodowych o profilu 
wojskowym, technik me-
chanik o  profilu strażac-
kim i  lotniczym, logistyk, 
spedytor, automatyk, ro-
botyk, spawacz, operator 
pojazdów i  maszyn rol-
niczych; w  „Ekonomiku”: 
ekonomista, handlowiec, 
grafik, poligraf cyfrowy, 
logistyk i  magazynier; 
w  „Elektryku”: programi-
sta, informatyk, automa-
tyk, elektryk, hotelarz, 
technik żywienia i obsługi 

gastronomicznej, technik 
organizacji turystyki. Po-
wyższe profile wskazują 
na potrzebę kształcenia 
młodych ludzi w konkret-
nych zawodach, które są 
poszukiwane na rynku 
pracy. 

Młody Innowator  
w NOT

W  pierwszym półroczu 
tego roku odbyło się 
podsumowanie II Etapu 
Konkursu „Młody Inno-
wator 2021/2022”. Jest 
to bardzo ważne wyda-
rzenie z  punktu widzenia 
edukacji i wspierania mło-
dych ludzi w  kontekście 
wynalazczości oraz mo-
tywowania ich do działań 
twórczych. Inicjatorem 
Konkursu jest Rada Re-
gionalna FSNT Naczelnej 
Organizacji Technicz-
nej w  Słupsku. EUROPE 
DIRECT Słupsk od kilku lat 
uczestniczy w  aktywności 
związanej z  podsumowa-
niem wydarzenia za po-
średnictwem Krystyny Po-
piel – wiceprezeski NOT 
w  Słupsku. W  tym roku 
w Konkursie wzięło udział 
5 słupskich szkół:  
• I  Liceum Ogólnokształ-

cące im. Bolesława Krzy-
woustego w Słupsku, ul. 
Szarych Szeregów 15;

• II Liceum Ogólnokształ-
cące im. Adama Mickie-

Fot. Danuta Sroka

Na fotografii Ambasador Jan Truszczyński podczas Gali finałowej „Gwiezdnego Kręgu”.  
Fot. Danuta Sroka
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wicza w Słupsku, ul. Ada-
ma Mickiewicza 32;

• Zespół Szkół Mecha-
nicznych i Logistycznych 
im. Tadeusza Tańskiego 
w Słupsku, ul. Mieczysła-
wa Niedziałkowskiego 2;

• Zespół Szkół „Elektryk” 
im. Noblistów Polskich 
w  Słupsku, ul. Szczeciń-
ska 60. 

• I Społeczne Liceum Ogól-
nokształcące w  Słupsku 
im. Zjednoczonej Euro-
py, ul. Banacha 10. 

Nagrodzono i  wyróżnio-
no szczególne wynalazki, 
a mianowicie: 
• Inteligentny system do-

zowania leków – zestaw 
kostek połączonych

• z mobilną aplikacją;
• Optymalizacja systemu 

hamowania poprzez 
wprowadzenie „brake 
holt” oraz automatyzacja 
procedury startu w stat-
kach powietrznych;

• BEE SMART – Pasieka XXI 
wieku;

• Platforma Szkoły - Szko-
łom;

• Ratownik Wodny;
• Bezpieczny plecak. 

Młodzież  
obywatelska 

W  bieżącym roku mło-
dzież słupskich szkół 
średnich aktywnie włą-
czała się w  tematykę wy-
pracowania koncepcji 
projektów do Słupskiego 
Budżetu Obywatelskiego 
2023. Dzięki ich zaanga-
żowaniu przygotowano 
interesujące pomysły na 
zagospodarowanie Scho-
dów Widokowych przy ul. 
Kosynierów Gdyńskich/
Górnej, podwórka przy 
II LO w  Słupsku, boiska 
przy Słupi na tyłach blo-
ków przy ul. Garncarskiej 
oraz na fragment Wyspy 
Młyńskiej. Warsztaty pla-
nistyczne zorganizowało 
Centrum Inicjatyw Oby-
watelskich przy wsparciu 
studentów Wydziału Psy-
chologii na Uniwersytecie 
im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu - Oli Muniak, 

Mateusza Jasińskiego 
oraz Basi Mika. 

Gwiezdny Krąg 2022

Ogólnopolska Olimpiada 
Wiedzy o  Unii Europej-
skiej „Gwiezdny Krąg” to 
największy tego typu pro-
jekt edukacji europejskiej 
w   Polsce organizowany 
od 2004 roku. W  jego 
przebieg zaangażowane 
są punkty Europe Direct, 
Centra Dokumentacji Eu-
ropejskiej oraz eksperci 
Team Europe. W  organi-
zację tegorocznej Olimpia-
dy, już XVII, zaangażowała 
się Komisja Europejska 
Przedstawicielstwo w Pol-
sce, Biuro Parlamentu 
Europejskiego w  Polsce 
oraz Słupski Instytut ds. 
Młodzieży. Partnerami 
Olimpiady byli eksperci 
Team Europe oraz sieć 
Europe Direct w  Polsce, 
Stowarzyszenie „Pomor-
skie w  Unii Europejskiej” 
oraz Pomorska Agencja 
Rozwoju Regionalnego 
w  Słupsku. Nagrodę spe-
cjalną dla najlepszego 
uczestnika ze słupskich 
szkół przygotowała Pre-
zydentka Miasta Słupska, 
Krystyna Danilecka-Wo- 
jewódzka. Olimpiada 
składała się z  trzech eta-
pów. 

Finaliści:
• miejsce I: Zuzanna Mar-

ciniak, III Liceum Ogól-
nokształcące im. A. Mic-
kiewicza w Katowicach;

• miejsce II: Maksymilian 
Grądz, I Liceum Ogólno-
kształcące im. St. Staszi-
ca w Lublinie;

• miejsce III: Wiktoria 
Bzoma, Liceum Ogólno-
kształcące im. B. Prusa 
w Skierniewicach;

• miejsce IV: Jakub Ba-
nach, XII Liceum Ogólno-
kształcące im. B. Chro-
brego we Wrocławiu;

• miejsce V: Marcel Fa-
biańczyk, V Liceum Ogól-
nokształcące im. A. Wit-
kowskiego w Krakowie;

• miejsce VI: Michał Bra-
nicki, VIII Publiczne Li-

ceum Ogólnokształcą-
ce im. A. Kamińskiego 
w Opolu;

• miejsce VII: Jakub Łaga-
nowski, I  Liceum Ogól-
nokształcące im. C. K. 
Norwida z  Oddziałami 
Dwujęzycznymi w  Byd-
goszczy;

• miejsce VIII: Jerzy Szem-
pliński, XIV Liceum Ogól-
nokształcące im. S. Sta-
szica w Warszawie;

• miejsce IX: Karol Jamróz, 
II Liceum Ogólnokształ-
cące im. Ks. Anny z  Sa-
piehów Jabłonkowskiej 
w Białymstoku;

• miejsce X: Jacek Dobiań-
ski, Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące STO 
w Szczecinku.

Słupszczanka Karolina 
Gogol z  IV Liceum Ogól-
nokształcącego w Słupsku 
wyróżniła się wiedzą spo-
śród wszystkich słupskich 
uczniów biorących udział 
w Olimpiadzie, z  tego też 
względu otrzymała na-
grodę specjalną z  rąk wi-
ceprezydentki, Marty Ma-
kuch. Gratulujemy. 

Epilog

Europejski Rok Młodzie-
ży jest po to, by zwrócić 
uwagę na rolę, jaką od-
grywa europejska mło-
dzież w  budowaniu lep-
szej przyszłości – bardziej 
ekologicznej i  cyfrowej, 
sprzyjającej włączeniu 
społecznemu. Jest to  
czas, by z zaufaniem i na-
dzieją pomyśleć o  przy-
szłości po zakończeniu 
pandemii. Na Europej-
skim Portalu Młodzieżo-
wym znajduje się zakład-
ka poświecona inicjatywie 
z materiałami oraz mapą 
wydarzeń. Jest to narzę-
dzie umożliwiające zwięk-
szenie widoczności wy-
darzeń skierowanych do 
młodzieży. 

Teksty przygotowała 
Danuta Maria Sroka 

na podstawie rozmów 
z uczniami  

i nauczycielami
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