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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 :-)  

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”.

Drodzy Czytelnicy,

W tym roku wrzesień dla EUROPE DIRECT Słupsk był 
mocno intensywny. Współorganizowaliśmy II  Ogólnopol-
skie Forum Rad Kobiet, zaprosiliśmy mieszkańców do dys-
kusji o Orędziu Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursu-
li von der Leyen o stanie UE, prowadziliśmy akcję z okazji 
Europejskiego Dnia Języków, odwiedziliśmy nasze partner-
skie gminy na imprezach z naszym mobilnym punktem in-
formacyjnym. Na naszych łamach przedstawiamy krótką 
relację z wydarzeń. 

Ponadto, młodzież wróciła do szkół po wakacjach, więc 
zapraszamy na nasze Europejskie Lekcje Obywatelskie 
– można się z nami umówić na wybrany termin– przyje-
dziemy do Was do szkoły albo Wy możecie odwiedzić nas 
w  Centrum Inicjatyw Obywatelskich w  Słupsku. Zapra-
szamy nauczycieli i  młodzież do kontaktu. Tym bardziej, 
że 2022 rok to Europejski Rok Młodzieży. Z  tej też okazji 
uczestniczyliśmy wspólnie z młodzieżą w Europejskim Fe-
stiwalu Filmowym, o którym piszemy na łamach Kierunku 
Europa. 

Wciąż jedną z  ważniejszych dla Europy spraw, jest 
wsparcie dla Ukrainy w  czasie wojny. Poświęcamy temu 
jeden z naszych artykułów i polecamy wszystkim tę lekturę. 
Serdecznie pozdrawiamy także naszych ukraińskich przy-
jaciół, którzy tak licznie tu przyjechali, przeczekać w subre-
gionie słupskim trudny czas wojny. 

Inga Kawałek 

Unia Europejska wspiera Ukrainę
Od zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę mija 7 miesięcy, 24 lutego ro-
syjskie siły zbrojne rozpoczęły szeroko zakrojoną inwazję na Ukrainę.  
W wyniku tej nieuzasadnionej agresji na obszarze terytorium Ukra-
iny nadal toczy się wojna i wiele osób ginie lub stamtąd ucieka. Prze-
cież nie da się żyć w atmosferze ciągłego strachu, głodu i zniszczeń. 

Od początku wojny Unia Eu-
ropejska wyraziła niesłab-
nące poparcie dla Ukrainy 
i od początku udziela jej 
wsparcia politycznego, hu-
manitarnego, finansowego 
i militarnego. UE zwięk-
szyła swoje wsparcie na 
rzecz ogólnej odporności 
gospodarczej i finansowej 
Ukrainy, utrzymania funk-
cjonalności ukraińskiego 
rządu oraz jego zdolności 
do pokrywania podstawo-
wych wydatków. Komisja 
Europejska współpracuje 
również ściśle z krajami 
sąsiadującymi z Ukrainą, 
aby wspierać je w zapew-
nianiu ochrony tym, któ-
rzy uciekają przed wojną. 
Wsparcie to przyjęło formę 
pomocy makrofinansowej, 
wsparcia budżetowego, 
pomocy w sytuacjach nad-
zwyczajnych, reagowania 
kryzysowego i pomocy hu-
manitarnej. Unijna pomoc 
humanitarna pozwala za-
pewniać żywność, wodę, 
opiekę zdrowotną, schro-
nienie i pomaga zaspokoić 
podstawowe potrzeby, są 
to konkretne pieniądze. 
Zapewniono leki, żywność 
i sprzęt noclegowy, a także 
sprzęt strategiczny, np. po-
jazdy pożarnicze, genera-
tory energii, karetki i szpi-
tale polowe. Dodatkowo 
w ramach Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Po-
koju zapewniono środki w 
postaci wsparcia wojsko-
wego. Ponadto Europejski 
Bank Odbudowy i Rozwoju 
przekazał dodatkowe środ-
ki finansowe na pożyczki 
przeznaczone na potrzeby 
osób przesiedlonych w wy-
niku inwazji. Komisja koor-
dynuje również pomoc w 
zakresie ochrony ludności, 
udzielaną przez Polskę, Sło-
wację i Czechy ukraińskim 
uchodźcom. Polska otrzy-
mała już sprzęt potrzebny 

do zapewniania schronie-
nia i środki medyczne jako 
wsparcie w ramach me-
chanizmu od Francji, Da-
nii, Niemiec, Austrii, Belgii, 
Hiszpanii i Norwegii. Żaden 
kraj będący we wspólnocie 
europejskiej, a udzielający 
pomocy Ukrainie, nie zo-
staje w tej pomocy osamot-
niony. Potrzeby zmieniają 
się z dnia na dzień, przyby-
wa również mechanizmów 
pomocowych. 
W Polsce przybywa 
uchodźców wojennych z 
Ukrainy, mają oni konkret-
ne potrzeby, podejmują 
pracę, potrzebują eduka-
cji oraz opieki medycznej. 
Według szacunków prawie 
połowa uchodźców z Ukra-
iny to dzieci w wieku szkol-
nym. Ich powrót do szkoły 
łagodzi stres psychiczny, 
zapewnia poczucie stabil-
ności i normalności oraz 
perspektywy na przyszłość. 
To nie jest łatwy proces 
przystosowawczy, bowiem 
trauma jaka pozostanie w 
tych ludziach, będzie im to-
warzyszyć przez całe życie. 

Co robi Komisja Europej-
ska w zakresie edukacji:
• finansuje wsparcie na 

rzecz szkół, kształcenia i 
szkolenia zawodowego, a 
także wczesnej edukacji 
i opieki nad dzieckiem za 
pośrednictwem funduszy 
spójności UE oraz progra-
mu Erasmus+ i Europej-
skiego Korpusu Solidar-
ności

• powołała grupę solidar-
ności UE z Ukrainą w dzie-
dzinie edukacji, która ma 
określić potrzeby ukra-
ińskich dzieci i wesprzeć 
przyjmujące je państwa 
członkowskie, również w 
formie wzajemnego ucze-
nia się i wytycznych poli-
tycznych

• zapewnia dostęp do ma-

teriałów dydaktycznych w 
języku ukraińskim i pro-
ponuje nauczycielom za-
soby i kursy online za po-
średnictwem europejskiej 
platformy internetowej 
dla szkół School Educa-
tion Gateway

• wspiera nauczycieli, któ-
rzy są wśród uchodźców, 
zapewniając im dostęp do 
programów UE i wymiany 
informacji w ramach spo-
łeczności eTwinning

Europejska Fundacja 
Kształcenia przygotowała 
zestawienie informacji na 
temat możliwości dalszego 
kształcenia i szkolenia w 
krajach UE dla osób, któ-
re uciekły z Ukrainy. Pod 
wskazanym poniżej linkiem 
można znaleźć informacje 
o interpretacji i uznawaniu 
kwalifikacji do celów za-
wodowych i edukacyjnych 
oraz o rozmaitych możli-
wościach zatrudnienia: ht-
tps://www.etf.europa.eu/
en/education-and-work-in-
formation-ukrainians-and-
-eu-countries/information-
-for-people-fleeing-ukraine 

W zestawieniu zostały wy-
mienione prawa uchodź-
ców do godnego życia na te-
rytorium Unii Europejskiej. 
Jest sytuacja kryzysowa, za-
tem żaden kraj, będący we 
wspólnocie europejskiej, 
nie może odmówić pomo-
cy. Ukraińcy mają prawo do 
życia w UE, do dostępu do 
podstawowych usług, ta-
kich jak mieszkanie i opieka 
medyczna, mają prawo do 
kontynuowania i dostępu 
do edukacji i szkoleń oraz 
do poszukiwania pracy. 
Na stronie European Tra-
ining Foundation znajdują 
się kluczowe informacje 
na temat ukraińskiego sys-
temu edukacji, wskazów-
ki dotyczące rozumienia i 
uznawania wszystkich ro-

dzajów ukraińskich kwali-
fikacji, uznawania okresów 
studiów oraz prowadzenia 
Ukraińców w zakresie edu-
kacji, nauki i możliwości za-
trudnienia.

Perspektywa wsparcia
Wojna dewastuje nie tyl-
ko gospodarkę, ale przede 
wszystkim społeczeństwo. 
Dlatego już dziś należy my-
śleć o odbudowie, nie tylko 
kraju ze zniszczeń wojen-
nych, ale również odbudo-
wać optymizm w narodzie 
ukraińskim. Przecież wojna 
nie będzie trwać wiecznie, 
ta agresja musi się kie-
dyś skończyć. Odbudowa 
Ukrainy po zniszczeniach 
wojennych będzie wyma-
gać ogromnych nakładów 
finansowych. Zniszczono 
drogi, mosty, trakcje ko-
lejowe, całe miasta są w 
ruinie, dzieci nie mają do-
stępu do szkół, studenci do 
uczelni wyższych. W kraju 
ich urodzenia i zamiesz-
kania, w którym jeszcze 
do niedawna czuli się bez-
pieczni, nie mogą pójść 
do kina czy do pracy. Jak 
informuje Komisja Euro-
pejska, odbudowa kraju po 
zniszczeniach wojennych, 
powinna być prowadzona 
przez władze Ukrainy w 
ścisłym partnerstwie z UE 
i innymi kluczowymi part-
nerami, takimi jak G7 i G20 
oraz inne państwa trzecie, 
a także międzynarodowy-
mi organizacjami i instytu-
cjami finansowymi. 
Mając na uwadze wsparcie 
planu odbudowy, Komisja 
Europejska już dziś zapro-
ponowała ustanowienie in-
strumentu RebuildUkraine 
jako głównego instrumen-
tu prawnego oferującego 
wsparcie UE w formie za-
równo dotacji, jak i poży-
czek. Zostałby on włączony 
do budżetu UE, co zapew-
niłoby przejrzystość, rozli-
czalność i należyte zarzą-
dzanie finansami w ramach 
inicjatywy, a także wyraźne 
powiązanie z inwestycjami i 
reformami.

Oprac: Danuta M. Sroka



II Ogólnopolskie Forum Rad Kobiet w Słupsku 
12 września Teatr Rondo w Słupsku zamienił się w miejsce 
spotkania wielu zaangażowanych kobiet z całej Polski, liderek 
z mniejszych i większych miejscowości, które postanowiły wy-
mienić się doświadczeniami i planami na przyszłość. 

Spotkanie stanowiło także 
okazję do przedstawienia 
zagadnień związanych z 
umiejscowieniem Rad Ko-
biet w systemie prawnym 
i ich roli w samorządzie lo-
kalnym i regionalnym. Ini-
cjatorką wydarzenia była 
Słupska Rada Kobiet, któ-
ra była drugą radą kobiet 
jaka powstała w Polsce. 
Współorganizatorami wy-
darzenia, oprócz EUROPE 
DIRECT Słupsk i Centrum 
Inicjatyw Obywatelskich, 
były także: Miasto Słupsk, 
Soroptimist International 
Klub w Słupsku, Stowa-
rzyszenie Kobiecy Słupsk, 
Stowarzyszenie Krzysztofa 

Komedy. 
O czym dyskutowano?
Członkinie rad kobiet opo-
wiadały m.in. o swoich po-
czątkach – jak się tworzyły, 
jakie były ich motywacje 
i problemy do pokona-
nia na starcie działania. 
Dzisiaj istnieje w Polsce 
ponad dwadzieścia rad 
kobiet, tworzonych głów-
nie w miastach. Pierwsza 
powstała we Wrocławiu, 
a o jej tworzeniu opowia-
dała Jolanta Niezgodzka, 
pozostałe członkinie, któ-
re dzieliły się swoimi do-
świadczeniami reprezen-
towały: 
• Ewa Kacek-Niemczuk – 

Piaseczyńską Radę Ko-
biet,

• Patrycja Mitro – Rzeszow-
ską Radę Kobiet,

• Diana Kaczyńska – Dzier-
żoniowską Radę Kobiet.  

W dyskusję o tym, czy pol-
ski samorząd jest przy-
jazny kobietom zaanga-
żowały się Zofia Szozda z 
Lubuskiej Wojewódzkiej 
Rady Kobiet, Marta Lem-
part z Ogólnopolskiego 
Strajku Kobiet oraz Justy-
na Białczak, reprezentu-
jąca Rok Kobiet. Panele 
moderowały znakomite 
działaczki – Paulina Skal-
nicka, dziennikarka Gazety 
Wyborczej, dr Anna Strzał-

kowska z Gdańskiego Cen-
trum Równego Traktowa-
nia, zaś prowadzenie całej 
imprezy wzięła na siebie 
Dana Wawrowska, Prze-
wodnicząca Słupskiej Rady 
Kobiet. 

Słupsk podpisał  
Europejską Kartę  
Równości Kobiet  
i Mężczyzn w Życiu Lokal-
nym
Wśród zaproszonych go-
ściń była także prof. dr 
hab. Małgorzata Fuszara z 
Warszawskiej Rady Kobiet, 
ekspertka, która wspierać 
będzie także Słupsk w wy-
pracowywaniu rozwiązań, 
jakie zastosowane będą tu 
lokalnie aby wdrożyć za-
łożenia Europejskiej Karty 
Równości Kobiet i Męż-
czyzn w Życiu Lokalnym. 
Bo to właśnie w trakcie 
wrześniowego Forum w 
Słupsku Marta Makuch, 
Wiceprezydentka Słupska, 
jako kolejna przedsta-
wicielka samorządów w 
Polsce podpisała tę Kartę. 
Karta Równości została 
opracowana w 2006 roku 
przez Radę Gmin i Regio-
nów Europy. Jej główne 
założenie to zwalczanie 
stereotypów i przeszkód, 
które mają wpływ na nie-
równy podział ról między 
kobietami i mężczyznami 

w życiu politycznym, go-
spodarczym, społecznym 
i kulturalnym. Po podpi-
saniu Karty, samorząd 
ma dwa lata na to aby wy-
pracować w jaki sposób 
na swoim terenie zechce 
wdrożyć najważniejsze 
zasady wynikające z pod-
pisania Karty. Do tych 
podstawowych założeń 
należą:
1. Równość kobiet i męż-
czyzn w poszanowaniu 
podstawowych praw;
2. W celu zapewnienia 
równości kobiet i męż-
czyzn poruszane muszą 
być kwestie różnorodnej 
dyskryminacji opartej na 
uprzedzeniach rasowych, 
n i e p e ł n o s p r a w n o ś c i , 
orientacji seksualnej, re-
ligii i sytuacji społeczno-
-ekonomicznej;
3. Zrównoważony udział 
kobiet i mężczyzn w pro-
cesie podejmowania de-
cyzji w demokratycznym 
społeczeństwie;
4. Należy wykluczyć wszel-
kie stereotypy dotyczące 
płci oraz stosunki i uprze-
dzenia z nich wynikające;
5. Władze lokalne i samo-
rządowe przy podejmowa-
niu jakiejkolwiek decyzji 
powinny brać pod uwagę 
potrzeby obu płci w rów-
nym stopniu;
6. Wykorzystanie środków 

powinno być odpowiednio 
zaplanowane i wprowa-
dzone w życie.
Możemy mieć nadzieję, 
że debata poprowadzona 
w Słupsku w wyniku pod-
pisania Karty, przyniesie 
wiele dobrych zmian, któ-
re realnie przełożą się na 
zachowanie większej rów-
nowagi płci. 

Polacy są proeuropejscy
II Ogólnopolskie Forum 
Rad Kobiet zakończyło 
się niezwykle ciekawym 
wystąpieniem ekspertki 
Team Europe prof. zw. 
dr hab. Leny Kolarskiej-
-Bobińskiej, dotyczącym 
równości jako jednej  
z kluczowych wartości eu-
ropejskich. W wystąpieniu 
tym, socjolożka przyto-
czyła wyniki najnowszych 
badań, które jednoznacz-
nie pokazują, iż poglądy 
Polaków są w większości 
proeuropejskie. Jesteśmy 
zatem narodem, który 
swoje miejsce w Euro-
pie uznaje za stabilne,  
a wszelkie próby zmiany  
tej sytuacji mogą zderzyć 
się ze znacznym oporem 
społecznym. Pokazały to 
m.in. demonstracje pro-
europejskie odbywające 
się w wielu miejscach w 
Polsce. 

Inga Kawałek

Kierunek  
Europa

ul. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk
http://europedirect-slupsk.eu
email: europedirect@cio.slupsk.pl
FB: @ED.Slupsk.CIO
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Punkty Mobilne EUROPE DIRECT Słupsk
EUROPE DIRECT Słupsk ze swoją informacją wychodzi rów-
nież na zewnątrz. Konsultantów można spotkać podczas wie-
lu wydarzeń organizowanych zarówno w mieście Słupsk, jak  
i w ościennych gminach. 

Dodatkowo Punkt pojawia 
się również w jednostkach 
tj. biblioteki czy szkoły, 
gdzie informuje na tema-
ty związane z funkcjono-
waniem Unii Europejskiej, 
edukuje oraz zaprasza do 
włączenia się w rozmowę. 
Podczas Mobilnych Punk-

tów EUROPE DIRECT 
Słupsk organizuje konkur-
sy oraz quizy z nagrodami, 
które cieszą się dużym po-
wodzeniem, szczególnie 
wśród najmłodszych Euro-
pejczyków. 
W ostatnim czasie byliśmy 
na ważniejszych imprezach 

w regionie, w tym w czerw-
cu na Dniu Dziecka w Le-
śnym Kocie, w sierpniu na 
Festiwalu Wiatru Colum-
bus w Ustce, we wrześniu 
na Dożynkach Powiato-
wych w Swołowie i na Grzy-
bobraniu w Korzybiu. 

Olga Trojanowicz 



Europejski Dzień Języków 
W Europie możemy mówić jednym głosem,  
każdy w swoim języku!!! 
26 września to wyjątkowy 
dzień dla Europy 
Język jest częścią niepo-
wtarzalnej kultury każdego 
państwa, dlatego w tym 
dniu  podkreślamy wyjąt-
kowość każdego z języków 
urzędowych Unii Europej-
skiej i nie tylko. Tego dnia  
w różnych częściach Unii 
Europejskiej odbywają się 
wydarzenia, które mają 
na celu spopularyzowanie 
wiedzy o językach europej-
skich. Czy to quizy, festi-
wale, mini quizy językowe, 
jedno jest pewne, ograni-
czeniem jest tylko kreatyw-
ność organizatorów.  
Dlaczego to takie ważne? 
Unia Europejska jako 
wspólnota narodów zrze-
sza 27 państw członkow-
skich. Każde z nich posia-
da swoją reprezentację 
w instytucjach Unii Euro-
pejskiej. Zazwyczaj tymże 
przedstawicielom udaje 

się dojść do konsensusu 
w sprawach o kluczowym 
znaczeniu dla Europy, 
chociażby w trakcie obrad 
Parlamentu Europejskie-
go. Obserwując obrady 
i spotkania na szczeblu 
unijnym słychać wypo-
wiedz w różnych językach, 
a instytucje unijne zapew-
niają dla nich tłumaczenia 
konsekutywne na wszyst-
kie języki urzędowe. Możli-
wość porozumiewania się 
w wielu językach otwiera 
Europę na różnorodność, 
pozwala na swobodną 
komunikację pomiędzy 
wszystkimi Europejkami i 
Europejczykami i zapew-
nia równy dostęp go deba-
ty  wszystkim zrzeszonym 
narodom.  

Obchody Europejskiego 
Dnia Języków w Słupsku 
EUROPE DIRECT Słupsk 
postawił na nieszablono-

we podejście do promocji 
różnorodności językowej 
Europy i z jego inicjatywy 
w przestrzeni publicznej 
Słupska systematycz-
nie pojawiają się cytaty 
w językach europejskich 
wraz z ich tłumaczeniem 
na język polski. We wnę-
trzach szpitala, obiektów 
kultury, sportowych czy 
oświatowych w Słupsku 
trwają pracę związane z 
umieszczeniem 10. cyta-
tów w różnych językach. 
Systematycznie pojawiają 
się kolejne napisy, dzięki 
czemu każdy może zo-
baczyć efekt akcji z okazji 
obchodów Europejskiego 
Dnia Języków.  

Kto wybiera cytaty? 
EUROPE DIRECT Słupsk 
zwrócił się z prośbą o 
wybór sentencji do osób 
związanych ze Słupskiem 
a pochodzących z różnych 

krajów Europy lub są zwią-
zani z krajami Europejski-
mi. To mieszkańcy Słup-
ska lub imigranci, którzy 
tutaj pracują, mieszkają, 
czasem założyli rodziny, a 
nierzadko pełnią też waż-
ne funkcje dla społeczno-
ści miasta Słupsk. Cytaty 
wybrały osoby o bardzo 
różnych historiach i związ-
kach z regionem m.in. ak-
torka teatralna Caryl Swift, 
lekarze Janis Kostas Chri-
sidis i Oksana Baryska, 
trener koszykówki Mantas 
Česnauskis, a także zarząd 
słupskiej filii Scania Pro-
ductions S.A. Cytat w języ-

ku polskim wybrała Prezy-
dentka Słupska Krystyna 
Danilecka-Wojewódzka.  

Jaką rolę pełnią cytaty  
w przestrzeni miejskiej? 
Poza obchodami Euro-
pejskiego Dnia Języków, 
cytaty w różnych językach 
będą przypominać nam o 
obecności osób różnych 
narodowości w naszej 
okolicy. Jest to informacja 
o tym, że w Słupsku jest 
miejsce dla europejskiej 
otwartości i tolerancji wo-
bec każdego oraz jego 
kultury, zwyczajów, w tym 
także języka.  

I co dalej? 
Cytaty będą przez pewien 
czas upiększać przestrzeń 
Słupska a tymczasem  EU-
ROPE DIRECT Słupsk, pla-
nuje kolejne inicjatywy 
powiązane z Europejskim 
Dniem Języków - Kawia-
renkę Obywatelską w paź-
dzierniku z udziałem osób, 
które dokonały wyboru cy-
tatów, aby uwidocznić ich 
obecność w gronie miesz-
kańców regionu oraz pu-
blikację materiałów o akcji 
mediach społecznościo-
wych (@ED.Slupsk.CIO).  

Ewelina Stolarek 

Integracja Ty i Ja - Europejski Festiwal Filmowy
We wrześniu, po raz pierwszy w Słupsku, odbyła się prezenta-
cja filmów w ramach 19. Europejskiego Festiwalu Filmowego 
Integracja Ty i Ja. Tegoroczne hasło Festiwalu brzmiało: „Jedna 
chwila…”. W istocie, ta jedna chwila czasami dzieli człowieka od 
podjęcia decyzji życiowej, sprawia, że trwa lub żyje na krawędzi, 
podejmuje ryzyko, które nie zawsze się opłaca. 

W projekcji filmów uczest-
niczyła młodzież z Zespo-
łu Szkół Mechanicznych i 
Logistycznych oraz z Ze-
społu Szkół Technicznych 
w Słupsku. Prezentowano 
filmy: „Oko Boga” (Eye of 
God), w reż. Igora Kawec-
kiego z 2019 r. (Polska), 
„Raj” (Paradise), w reż. Ma-
teo Cabeza z 2020 r. (Hisz-
pania), „Ondyna” (Ondine) 
w reż. Tomasza Śliwiń-
skiego z 2019 r. (Polska), 

„Spojrzenie” (The Gaze) w 
reż. Wonjina Kima (Korea 
Południowa) z 2020 r. Po 
projekcji każdego z nich 
odbyła się dyskusja, poja-
wiły rozmaite emocje, na-
stąpiło w pewnym sensie 
„zatrzymanie”, bowiem 
przekaz wspomnianych 
wyżej filmów jest wyra-
zisty, momentami trud-
ny, niemniej tak bardzo 
potrzebny w dzisiejszym 
– dość skomplikowanym 

– świecie. Rozmawiano o 
wartościach wspólnoto-
wych, wzajemnym wspar-
ciu i integracji (mimo po-
jawiających się trudności), 
dyskutowano również o 
odmiennościach kultu-
rowych i poszukiwaniu 
nadziei. Reżyserzy wspo-
mnianych filmów poddają 
pod rozwagę kilka waż-
nych spostrzeżeń, wąt-
ków przenikających się i 
współtworzących całość, 

realnych, ponadczaso-
wych i tak bardzo traf-
nych, by je móc głęboko 
przemyśleć. Nieuleczalna 
choroba, wyrwanie z miej-
sca urodzenia, nierealne 
marzenia czy świat bez 

przyszłości związany z 
muzułmańskimi uchodź-
cami, to wszystko jest tak 
bardzo bliskie dzisiejszej 
młodzieży, a jednocześnie 
rzadko obecne w pod-
stawowej edukacji. Wciąż 

jest dużo do zrobienia w 
kwestii komunikacji i in-
formowania o możliwo-
ściach Unii Europejskiej 
w kontekście wspierania 
młodych ludzi. To właśnie 
oni mają pewną moc (mło-
dość i perspektywę), i wraz 
z dorosłymi decydentami, 
charyzmatycznymi lidera-
mi czy zmotywowanymi 
aktywistami, powinni móc 
tworzyć przestrzeń dla sie-
bie i przyszłych pokoleń. 
Nauczyciele - tak bardzo 
zmęczeni zmianami w 
systemie edukacji - wy-
magają wsparcia i powin-
ni je otrzymać, by wraz 
z uczniami móc tworzyć 
dobrą przyszłość Polski w 
Unii Europejskiej. 

Danuta M. Sroka
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#SOTEU czyli Orędzie Ursuli von der Leyen  
o Stanie Unii
State of the Union (SOTEU) 
to coroczne wystąpienie 
Przewodniczącej Komisji 
Europejskiej o stanie Unii 
Europejskiej. Stanowi ono 
wskazanie najważniejszych 
planów Komisji na najbliż- 
sze miesiące i lata, infor-
muje obywateli o tym, któ- 
re działania będą kontynu-
owane, jakie nowe zamie-
rzenia zostaną wdrożone, 
w jakim kierunku Europa 
będzie się rozwijać. 
W tym roku orędzie wygło-
szone było przez Ursulę 
von der Leyen 14 września 
br. na sesji Parlamentu Eu-
ropejskiego i rozpoczęło się 
od powitania gościni Oleny 
Zeleńskiej, Pierwszej Damy 
w Ukrainie. Ponadto, pod 
koniec swojego wystąpie-
nia Przewodnicząca Komisji 
Europejskiej wyraziła także 
uznanie dla zaangażowania 
Polek i Polaków w pomoc 
uchodźcom. Poniżej zesta-
wiono wybrane kwestie po-
ruszone w orędziu o stanie 
Unii.
Kryzys energetyczny 
Von der Leyen zapowiedzia-
ła konieczność obniżenia 
zapotrzebowania na ener-
gię w godzinach szczytu. 
Zauważyła też, że koncerny 
energetyczne, które dziś 
osiągają duże zyski, powin-
ny podzielić się tymi zyska-
mi z obywatelami, na co Ko-
misja Europejska zamierza 
wpłynąć poprzez wprowa-
dzenie limitu przychodów 
firm produkujących energię 
elektryczną po niskich kosz-
tach.   Wkrótce spodziewać 
się należy także reformy 
rynku energii elektrycz-
nej. Jej zdaniem przełom w 
energetyce związany jest z 
wodorem i technologiami 
opartymi o ten pierwiastek:
–  Rynek wodoru musi stać 
się rynkiem masowym, 
a nie jak dotychczas – ni-
szowym. Plan REPowerEU 
pozwolił nam podwoić wy-
znaczony cel – do 2030 r. 
chcemy wytwarzać w Unii 

Europejskiej 10 mln ton 
wodoru odnawialnego 
rocznie. Aby to osiągnąć, 
na rynku musi pojawić się 
podmiot zdolny przewo-
dzić temu procesowi, tak 
aby możliwe było wypełnie-
nie luki inwestycyjnej i do-
pasowanie przyszłej poda-
ży do popytu.  Dlatego też 
mogę dziś ogłosić, że utwo-
rzymy nowy Europejski 
Bank Wodoru – zapewniła 
Szefowa KE.  Podkreśliła 
także, że Unia będzie dążyć 
do ambitnego globalne-
go porozumienia na rzecz 
przyrody.

Wolność mediów 
- Informacja jest dobrem 
publicznym. Musimy chro-
nić dziennikarzy – tych, któ-
rzy dbają o przejrzystość. 
Dlatego właśnie dzisiaj 
przedstawiliśmy zalecenie 
dotyczące poprawy ochro-
ny dziennikarzy - wskazała 
Przewodnicząca Komisji. 
Zapowiedziała też przed-
stawienie w przyszłym roku 
aktu prawnego dotyczące-
go wolności mediów, który 
ma zapewnić skuteczniej-
szą obronę demokracji. 

Cyberbezpieczeństwo
Wspominając o bezpie-
czeństwie zaznaczyła:
- Natura zagrożeń, z któ-
rymi mamy do czynienia 
bardzo szybko się zmienia. 
To są ataki hybrydowe i cy-
berataki. 
Co wskazuje, że możemy 
się spodziewać w najbliż-
szym czasie intensywnych 
działań w dziedzinie cy-
berbezpieczeństwa, w tym 
przepisów prawnych doty-
czących odporności cyber-
netycznej Europy. 

Praworządność
W swoim wystąpieniu sze-
fowa Komisji podkreśliła 
wagę praworządności w 
następujący sposób:
„Poszanowanie praworząd-
ności jest niezbędnym wa-

runkiem wstępnym należy-
tego zarządzania finansami 
i skutecznego unijnego fi-
nansowania (…) UE jest po 
raz pierwszy wyposażona 
w mechanizm chroniący 
jej budżet – w tym Next-
GenerationEU – przed 
naruszeniami zasady pra-
worządności. Mechanizm 
warunkowości umożliwia 
UE zawieszenie finansowa-
nia UE, obniżenie go lub 
ograniczenie dostępu do 
niego w sposób proporcjo-
nalny do charakteru, wagi 
i zakresu tych naruszeń”. 
Oznacza to, że KE planuje 

Młodzież
Ursula von der Leyen zwró-
ciła się w wystąpieniu rów-
nież do młodych, którzy 
„Mają te same wartości 
i  ideały. Wierzą w te war-
tości. Zależy im na czymś 
więcej niż tylko na sobie (…) 
Ich aspiracje powinny przy-
świecać nam we wszyst-
kich naszych działaniach 
(…) Każde działanie, jakie 
nasza Unia podejmuje, po-
winno wypływać z  prostej 
zasady. A mianowicie, że 
nie powinniśmy narażać na 
szwank przyszłości naszych 
dzieci. Że powinniśmy po-
zostawić świat lepszym dla 
przyszłych pokoleń.”

Wsparcie  
przedsiębiorczości 
Przemówienie zapowie-
działo pomoc dla przedsię-
biorców, którzy mają opóź-
nienia w płatnościach gdyż 
aż jedna czwarta upadłości 
właśnie z tego wynika. Nie-
dobór pracowników jako 
jeden z ważniejszych pro-
blemów, także spotka się 
reakcją KE: 
„Dlatego musimy o  wie-
le bardziej inwestować 
w  kształcenie i  szkolenie. 
W tym celu chcemy ściśle 
współpracować z przedsię-
biorstwami. Ponieważ to 
one najlepiej wiedzą, jakich 
pracowników potrzebują 

dziś i  będą potrzebowały 
w  przyszłości. A to zapo-
trzebowanie musimy lepiej 
powiązać z celami i oczeki-
waniami, jakie mają same 
osoby poszukujące pra-
cy. Oprócz tego chcemy 
w  bardziej ukierunkowany 
sposób rekrutować specja-
listów z  zagranicy, którzy 
przyczynią się do rozwoju 
naszych przedsiębiorstw 
i  wzrostu gospodarczego 
Europy.” – w swoich sło-
wach zapewniła o planowa-
nych przez Komisję kierun-
kach działań. 

Prawa człowieka
Ursula von der Leyen za-
powiedziała także nowe 
prawo dotyczące zwalcza-
nia przemocy wobec kobiet 
oraz przeciwdziałanie pra-
cy przymusowej w niektó-
rych rejonach świata. 

Demokracja
Przemówienie poświęco-
ne było także demokracji i 
wspólnym wartościom: 
- Społeczeństwa, które 
opierają się na  demokracji 
i  wspólnych wartościach, 
mają stabilne fundamen-
ty – mówiła von der Leyen 
i zapowiedziała jednocze-
śnie walkę z dezinformacją: 
- W europejskim planie 
działania na rzecz demo-
kracji, przedstawionym w 
grudniu 2020 roku, okre-
ślono środki służące temu, 
aby wybory w UE nadal 
były wolne i uczciwe, oraz 
wzmocnieniu wolności 
mediów i przeciwdziałaniu 
dezinformacji. W związku 
z trwającą rewolucją cyfro-
wą obywatele muszą być w 
stanie odróżnić fakty od fik-
cji, a wolne media i społe-
czeństwo obywatelskie mu-
szą mieć możliwość udziału 
w otwartej debacie, wolnej 
od szkodliwych ingerencji – 
zaznaczyła.

Komentarz mieszkańców i 
mieszkanek regionu słup-

skiego do wystąpienia Ur-
suli von der Leyen
EUROPE DIRECT Słupsk 
zaprosił mieszkanki miesz-
kańców do obejrzenia wy-
stąpienia i skomentowania 
poruszonych w nim kwe-
stii. Zaproszeni goście, re-
prezentujący bardzo różne 
środowiska spotkali się 15 
września na Kawiarence 
Obywatelskiej w Kluboksię-
garni Cepelin. W rozmo-
wach uczestniczyli:
• Prezydentka Słupska Krys- 
tyna Danilecka-Wojewódz-
ka,
• Kamil Słonimski – urzęd-
nik Starostwa Powiatu 
Słupskiego,
• dr Łukasz Androsiuk – filo-
zof z Akademii Pomorskiej,
• Agnieszka Dobosz – przed- 
siębiorczyni, członkini Za-
rządu Słupskiej Izby Prze-
mysłowo-Handlowej,
• Wojciech Froehlich – Pro-
boszcz Parafii Ewangelicko 
Augsburskiej,
• Marcin Miller – Kierownik 
Parku Krajobrazowego Do-
lina Słupi, 
• Leszek Kułakowski – arty-
sta, pianista, kompozytor, 
• Kinga Dagmara Siadlak – 
adwokatka, organizatorka 
kampanii Tour de Konsty-
tucja, 
• Stanisław Pardo – miejski 
aktywista, pisarz,
• Ewelina Stolarek – stu-
dentka administracji na 
Akademii Pomorskiej, 
• Krystyna Popiel – senior-
ka, Wiceprezeska Naczelnej 
Organizacji Technicznej, 
• Kacepr Smotrycki – uczeń 
V L.O. w Słupsku,
• Inga Kawałek – kierow-
niczka EUROPE DIRECT 
Słupsk. 
W wypowiedziach wszyst-
kich osób dominowały po-
zytywne komentarze po-
kazujące szereg skutków 
naszego członkostwa w Unii 
– od wszechobecnych in-
westycji finansowanych ze 
środków zewnętrznych, po 
wspólne wartości, wolność 

czy bezpieczeństwo. Pod-
kreślano dobrodziejstwo 
swobodnego przepływu 
osób, korzyści z wymiany 
doświadczeń i myśli wśród 
Europejek i Europejczyków 
dzięki możliwości swobod-
nego podróżowania i róż-
nych programów umożli-
wiających uczenie się od 
siebie nawzajem. Zauważo-
no, że Unia Europejska jest 
pewnym „gorsetem”, cza-
sem odrobinę zbyt ciasnym, 
bo ograniczającym nas 
samych w niektórych szko-
dliwych praktykach, choć 
najczęściej chodzi o ograni-
czanie praktyk szkodliwych 
z różnych powodów – np. 
praktyk niekorzystnych dla 
środowiska czy praktyk za-
kłócających demokratycz-
ne zasady funkcjonowania 
państwa lub praktyk zabu-
rzających równość i równy 
dostęp do dóbr publicz-
nych. Ale z drugiej strony 
uczestnicy Kawiarenki Oby-
watelskiej podkreślali, że 
to właśnie wprowadzenie i 
respektowanie wspólnych 
reguł stanowi o dojrzałości 
wspólnoty, prowadzi nas ku 
rozwojowi i minimalizowa-
niu skutków działań czło-
wieka wyrządzanych śro- 
dowisku. Choć goście i go-
ścinie kawiarenki wyrażali 
dużo optymizmu, to jed-
nak zauważalna była także 
troska o to, czy Polki i Po-
lacy będą potrafili odróż-
nić prawdziwe informacje 
od fake newsów, czy będą 
wystarczająco odporni na 
manipulację stosowaną w 
nieuczciwych mediach i czy 
podejmując swoje przyszłe 
decyzje wyborcze opierać 
się będą na rzetelnej oce-
nie faktów. Pełen przebieg 
Kawiarenki Obywatelskiej i 
wypowiedzi wszystkich goś- 
ci oraz ich komentarze do 
orędzia #SOTEU można 
obejrzeć w relacji na profilu 
EUROPE DIRECT Słupsk na 
Facebooku.

Inga Kawałek 
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