
2. Podsumowanie
projektu



Podziękowania:
Szczególne podziękowania dla naszych ekspertów i partnerów: 
ź Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce,
ź Przedstawicielstwo Parlamentu Europejskiego w Polsce, 
ź Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek, 
ź Młodzieżowa Rada Miasta w Starachowicach, 
ź Piotr Cichocki - pracownik Komisji Europejskiej DG NEAR,
ź Poseł do Parlamentu Europejskiego - Adam Jarubas,
ź Punkt Europe Direct Kielce, 
ź European Youth Center w Strasburgu, 
ź Rada Europy, 
ź zespół Team Europe, 
ź Eurodesk Kielce,
ź Dyrektor Parku Kultury Pani Agnieszka Lasek Piwarska, 
ź Szkoła Podstawowa nr 13 w Starachowicach na czele 

z Panem Dyrektorem  Sławomirem Rymarczykiem, 
ź Szkoła Podstawowa nr 10 w Starachowicach 

na czele z Panią Dyrektor Renatą Samelą, 
ź Szkoła Podstawowa nr 11 w Starachowicach 

na czele z Panem Dyrektorem Krzysztofem Rokitą, 
ź I Liceum Ogólnokształcące w Starachowicach 

na czele z Panem Dyrektorem Dariuszem Lipcem, 
ź II Liceum Ogólnokształcące 

na czele z Panią Dyrektor Ewą Sajór-Rujszczak, 
ź Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach 

na czele z Panią Dyrektor Grażyną Małecką,
ź Insitute of Research and Training on European Affair z Grecji,
ź Association Youth z Bułgarii.

Specjalne podziękowania 

dla naszej młodzieżowej grupy inicjatywnej za aktywność i 
wytrwałość w realizacji projektu:
ź Asia Kosecka, 
ź Borys Bajdo, 
ź Dominika Chmielewska, 
ź Iga Stępniewska, 
ź Igor Kaczorowski, 
ź Julia Wysocka, 
ź Mikołaj Michalczak, 
ź Maciej Kania, 
ź Maksym Banasik, 
ź Natalia Maciąg, 
ź Ola Niewczas, 
ź Tomasz Lech 

oraz zwyciężczyni konkursu wiedzy o Unii Europejskiej - Julii 
Łaszewicz a także ponad 400 młodym ludziom, którzy wzięli 
udział w naszych spotkaniach.

Do zobaczenia!
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Spotkanie było także okazją do wręczenia Manifestu 
Młodzieży do Unii Europejskiej, który jest efektem naszego 
poprzedniego projektu - „Młodzieżowe Rozprawy 
o Europie”. Pan Ambasador zadeklarował, że na pewno 
działania starachowickiej młodzieży będą zauważone przez 
inne osoby działające w Unii, o czym świadczy fakt że ma 
zamiar pokazać  manifest na spotkaniu podsumowującym 
kadencję Rady Europejskiej w Brukseli. Manifest zostanie 
wręczony także Komisarzom i innym osobom decyzyjnym. 
Ponadto tablica z treścią manifestu zostanie wywieszona 
w siedzibie Przedstawicielstwa.

Przed młodzieżą jeszcze wiele pracy oraz mnóstwo 
ciekawych rozmów. Inauguracja projektu przebiegła bardzo 
pomyślnie, a po tym spotkaniu młodzież ma jeszcze więcej 
energii i motywacji do działania.

Przed nimi seria spotkań z ekspertami, następnie nagrywane 
i transmitowane w sieci „talk showy”, a na koniec test wiedzy 
o Unii Europejskiej, a także wyjazdy do Brukseli i Strasburga.

Wyjazdem do Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej 
w Polsce rozpoczął się cykl spotkań młodzieży z ekspertami 
realizowany w ramach projektu „Unia Europejska od A do Z”.

Grupa młodzieży wraz z dyrektorem Szkoły Podstawowej 
nr 13 w Starachowicach Sławomirem Rymarczykiem oraz 
Kierownikiem Referatu Edukacji w Urzędzie Miasta 
Starachowice Włodzimierzem Jedynakiem odwiedziła 
Warszawę. Głównym celem tego wyjazdu było spotkanie 
i rozmowa z Dyrektorem Przedstawicielstwa Komisji 
Europejskiej w Polsce - Ambasadorem Markiem Prawdą. 
Młodzież mogła rozmawiać, zadawać pytania i czerpać 
wiedzę na temat Unii Europejskiej. Pan Ambasador 
opowiadał o tym co Unia szykuje dla młodzieży i jak chce ją 
wspierać. Była to także okazja do poznania prac Komisji 
Europejskiej „od kuchni”.

Oprócz spotkania z Panem Ambasadorem, młodzi ludzi 
spotkali się z Piotrem Kaczyńskim, ekspertem Team Europe 
- grupy specjalistów z zakresu polityk Unii Europejskiej. 
Porozmawiali o tym z jakich elementów składa się Unia, 
dowiedzieli się czym różni się Rada Europejska od Rady Unii 
Europejskiej oraz mieli możliwość zadania wielu 
nurtujących ich pytań, jak na przykład to „Jak Brexit wpłynie 
na Unię?”
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mną, podpisana konkretnym państwem na zawsze 
zapamiętam które kraje były założycielami Unii 
Europejskiej” – mówiła po spotkaniu Julia, uczennica I LO.

Jak pokazało spotkanie młodzi ludzie bardzo potrzebują 
takich właśnie lekcji. Jak powiedział Tomek, uczeń I LO: 
„nigdy nie lubiłem historii, ale po tym spotkaniu na pewno 
poczytam więcej o tym jak powstała Unia Europejska 
i zainteresuje się tym tematem”.

Takich spotkań jak to będzie jeszcze sporo. Na pewno każde 
z nich przyniesie inne wnioski i odpowie na inne potrzeby 
starachowickiej młodzieży ale z pewnością wszystkie łączy 
jedno: „młodzież chce się uczyć o Unii” – powiedziała Iga, 
uczennica II LO.

Starachowicka młodzież po raz kolejny spotkała się 
w ramach projektu „Unia Europejska od A do Z” 
realizowanego ze środków programu Erasmus+. Gościem 
spotkania była Aneta Nasternak – Zastępca Prezydenta 
Miasta ds. społecznych.

Tym razem spotkanie odbyło się w I Liceum 
Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki 
w Starachowicach. Rozmowy celowo odbywają się w 
różnych szkołach, aby jak najwięcej młodych osób mogło 
dowiedzieć się o Unii Europejskiej.

Młodzież przeżyła żywą lekcje historii. Uczniowie wcielili się 
w postacie, które przyczyniły się do powstania Unii 
Europejskiej. „Dzięki temu że każda osoba usiadła przede 
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Młodzież miała za zadanie po 20 minutach dyskusji 
i wyszukiwania informacji zaprezentować dany temat 
i przekonać resztę rówieśników do poparcia idei, które 
przyświecały każdemu traktatowi.

Nie zabrakło ciekawych dyskusji, dlaczego Wielka Brytania 
tak późno dołączyła do Unii Europejskiej, dlaczego w ogóle 
Unia chciała przyłączać nowe kraje, czym są kryteria 
konwergencji czy też dlaczego powstał Parlament 
Europejski i kogo on reprezentuje.

Interesujący temat wywołał Kuba, który spytał się 
o tożsamość europejską i bycie europejczykiem. Co ciekawe, 
na pytanie „Kto czuje się Europejczykiem?” twierdzącą 
odpowiedzieli prawie wszyscy, a świetną odpowiedzią 
podsumowującą jest „Bycie Europejczykiem to znaczy, że 
czuję się u siebie w domu, kiedy wyjeżdżam do innego kraju 
w Europie”.

Traktaty, ojcowie integracji europejskiej czy historia 
rozszerzeń Unii Europejskiej - to tematy, które tym razem 
podjęła młodzież na kolejnym spotkaniu w ramach projektu 
„Młodzieżowe Rozprawy o Europie”, które odbyło się 10 
grudnia 2019 r. w I Liceum Ogólnokształcącym 
w Starachowicach.

Spotkanie poprowadziła ponownie Zastępca Prezydenta 
Miasta ds. Społecznych - Aneta Nasternak. „Chciałabym 
żebyśmy przenieśli się w tamten czas i sami sprawdzili co 
tam się wydarzyło” - tymi słowami pani Prezydent 
rozpoczęła spotkanie.

Młodzież podzieliła się na 5 grup, a każda z nich miała za 
zadanie poszukać informacji na temat konkretnych okresów 
w historii Unii Europejskiej:

ź Traktat paryski z 1951 r. i traktat rzymski z 1957 r.
ź Jednolity Akt Europejski z 1986 r.
ź Traktat z Maastricht z 1993 r.
ź Traktat amsterdamski z 1997 r. i Traktat nicejski z 2001 r.
ź Wielkie rozszerzenie z 2004 r.
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Starachowicka młodzież spotkała się, aby 
porozmawiać o przyszłości Unii 
Europejskiej. Spotkanie odbyło się tym 
razem w Szkole Podstawowej nr 13, 
a poprowadziła je Karolina Plutka 
z Punktu Informacji Europejskiej Europe 
Direct w Kielcach. Młodzi mieli szanse 
zapoznać się z planem rozwoju UE 
stworzonym przez Ursulę von der Leyen, 
obecną przewodniczącą Komisji 
Europejskiej.

Następnie zastanowili się nad tym jak 
obecnie wygląda Unia i co trzeba 
poprawić w jej funkcjonowaniu, aby 
naprawić wszystkie niedoskonałości. 
Poruszyli tematy takie jak ekologia, 
praworządność, młodzież oraz migracja 
ludności.

„Dzięki tym spotkaniom wiem, że Unia 
jest szansą i możliwością rozwoju 
człowieka młodego takiego jak ja czy moi 
rówieśnicy. To my będziemy kiedyś 
odpowiadać za błędy popełnione 
w obecnych czasach.” powiedziała Ola, 
uczennica II LO w Starachowicach.

Młodzież jest coraz bardziej świadoma 
tego jak ważne jest ich zaangażowanie 
i wsparcie w sprawach ważnych dla 
całego świata. Rozumieją, że ich udział 
w tym projekcie to nie tylko szansa na 
spotkanie z ciekawymi osobami czy 
politykami ale także pierwszy krok do 
lepszego zrozumienia problemów Unii. 
Młodzi chcą rozwiązywać te problemy 
i wiedzą że takie projekty jak ten są 
w stanie im w tym pomóc.

10
Ferie to czas odpoczynku, ale i rozmów młodych ludzi o Unii 
Europejskiej! Podczas dwóch spotkań dyskutowaliśmy 
tematach jak najbardziej na czasie czyli o polityce 
zagranicznej UE oraz o Brexicie.

W pierwszym tygodniu ferii starachowicka młodzież 
spotkała się w Szkole Podstawowej nr 10  ramach projektu 
„Unia Europejska od A do Z” realizowanego ze środków 
programu Erasmus+, aby porozmawiać o polityce 
zagranicznej Unii. Gościem był dr Tomasz Gajewski 
z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Młodzi 
mieli szanse spojrzeć na Unię z innej strony niż dotychczas, 
zobaczyli jak funkcjonuje na arenie międzynarodowej oraz 
zainteresowali się jej stosunkami międzynarodowymi.

„Unia dla młodego człowieka jest szansą na rozwój oraz 
poszerzenie swoich horyzontów” powiedziała Ola, 
uczennica II Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach 
po spotkaniu.

Z naszych obserwacji wynika że młodzi ludzie bardzo 
potrzebują takich spotkań jak to. Dzięki nim mogą 
dowiedzieć się rzeczy których nie nauczyliby się w szkole 
oraz zobaczyć punkt widzenia swoich rówieśników na 
konkretne problemy.
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Starachowicka młodzież spotkała się, aby 
porozmawiać o przyszłości Unii 
Europejskiej. Spotkanie odbyło się tym 
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mieli szanse spojrzeć na Unię z innej strony niż dotychczas, 
zobaczyli jak funkcjonuje na arenie międzynarodowej oraz 
zainteresowali się jej stosunkami międzynarodowymi.

„Unia dla młodego człowieka jest szansą na rozwój oraz 
poszerzenie swoich horyzontów” powiedziała Ola, 
uczennica II Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach 
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potrzebują takich spotkań jak to. Dzięki nim mogą 
dowiedzieć się rzeczy których nie nauczyliby się w szkole 
oraz zobaczyć punkt widzenia swoich rówieśników na 
konkretne problemy.

P
o

g
a

d
a

n
k

a
 o

 p
o

li
ty

ce
 z

a
g

ra
n

ic
zn

e
j U

E
 o

ra
z 

o
 B

re
x

ic
ie

10/02/20

09

08



Co to jest „ten” Brexit?

W drugim tygodniu ferii młodzież 
zaprosiła na spotkanie do II Liceum 
Ogólnokształcącego w Starachowicach 
dr Piotra Kaczyńskiego - członka Team 
Europe, który rozjaśnił młodzieży 
wszystkie wątpliwości związane 
z opuszczeniem 31 stycznia Unii 
Europejskiej przez Wielką Brytanię.

Młodzi ludzie zadawali dużo pytań, 
szczególnie dotyczących ich w tym 
procesie, na przykład poprzez wyjazd 
w celu kontynuowania nauki na 
brytyjskich uczelniach lub w brytyjskich 
liceach albo po prostu w celu 
odwiedzania słynnego Big Bena czy 
Buckingam Palace.
Oprócz tego dokładnie omówienie 
zostały powody Brexitu. Młodzi 
zainteresowali się tematami 
gospodarczymi oraz rozważyli czy Unii 
zagrażają kolejne „exity”.

„Od jakiegoś czasu szukałem rzetelnych 
informacji o tym co się dzieje wokół mnie, 
dzięki temu spotkaniu w końcu wiem o co 
chodzi w Brexicie i uzyskałem 
odpowiedzi na wszystkie nurtujące mnie 
pytania”. P
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Kolejne spotkanie w ramach projektu „Unia Europejska od A 
do Z” realizowanego ze środków programu Erasmus+ 
odbyło sie w II Liceum Ogólnokształcącym. Gościem był Pan 
Piotr Wolski - Attache prasowy biura Parlamentu 
Europejskiego w Polsce. Tym razem młodzi rozmawiali 
o tym jak przebiega proces decyzyjny w Unii Europejskiej.

Nie zabrakło takich tematów i zagadnień jak: Komisja 
Europejska, Rada Unii Europejskiej czy Europejska 
Inicjatywa Obywatelska. Dzięki doświadczeniu 
dziennikarskiemu naszego gościa młodzież poruszyła 
również temat fake news-ów, mowy nienawiści i spojrzeli na 
Unię oraz świat z zupełnie innej perspektywy.

„Od tego momentu gdy zobaczę w sieci nieprawdopodobną 
informacje, napewno kilka razy zastanowię się nad tym czy 
jest prawdziwa” powiedziała Ola, uczennica klasy 1B zaraz 
po spotkaniu.

Młodzi po każdym spotkaniu stają się coraz bardziej 
świadomi tego czym jest Unia i dlaczego warto o nią dbać. 
Przed nimi już ostatnie 3 spotkania w formule „pogadanek 
europejskich”, gdzie będziemy rozmawiać o polityce 
młodzieżowej, ciekawostkach o Unii Europejskiej oraz 
finansach.

Kolejnym etapem projektu będą talkshowy oraz test wiedzy 
o Unii Europejskiej, a zwieńczeniem projektu będą wyjazdy 
do Strasburga i Brukseli. Wiedza jaką daje młodzieży projekt 
oraz spotkania z ciekawymi gośćmi na pewno bardzo rozwija 
postrzeganie przez młodych tego co ich otacza.
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Za nami kolejne spotkanie w ramach projektu „Unia 
Europejska od A do Z”. Kontynuujemy nasze rozmowy w 
różnych szkołach w Starachowicach. Tym razem młodzież 
spotkała się w III Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. 
Baczyńskiego a ich gościem był ponownie dr Tomasz 
Gajewski z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Młodzież była zachwycona pierwszym spotkaniem i ze 
względu na niewyczerpanie tematów, chętnie zaprosiła 
gościa ponownie. Tym razem również została omówiona 
polityka zagraniczna, w szczególności stosunki 
międzynarodowe Unii Europejskiej ze Stanami 
Zjednoczonych i Rosją.

Ze względu na obecną sytuację dokładnie został omówiony 
również temat Koronawirusa w Polsce i na świecie oraz 
przyczyny i skutki jego wystąpienia. Młodzież 
porozmawiała o zagrożeniach płynących z obecnie 
panującej sytuacji i rozpoczęła dyskusje na ten temat. 
Rozmawialiśmy również jak wspólnie kraje Unii 
Europejskiej mogą walczyć z takim zagrożeniem. Ekspert 
przywołał doskonały przykład kiedy Francja wysłała do 
Chin samolot po obywateli Unii Europejskiej.
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W dobie pandemii, jaka opanowała cały świat nie zwalniamy 
tempa i nieustannie myślimy nad tym jak wypełnić wolny 
czas którego młodzież ma aktualnie w nadmiarze. Z tego 
powodu postanowiliśmy nie przerywać naszych spotkań 
a jedynie przenieść je na platformę online. Naszym gościem 
ponownie był dr Tomasz Gajewski z Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach.

Rozmawialiśmy o bieżących sprawach i problemach z jakimi 
mierzy się młodzież, nasz kraj ale też cały świat. 
Poruszyliśmy temat pandemii i tego jak powinniśmy się w 
niej odnaleźć jako młodzi ludzie, ale także jak w całej sytuacji 
pomaga nam Unia Europejska.
Widzimy potrzebę organizacji takich spotkań z młodzieżą, 
która czuje się zdezorientowana w obecnej sytuacji i dzięki 
rozmowie z ekspertem może uzyskać odpowiedź na 
nurtujące ich pytania. Zamierzamy kontynuować pomysł 
z meetingami online, aby cały czas angażować młodzież i nie 
pozwolić im się zanudzić w domach. Naszym 
najważniejszym celem jest wykorzystanie faktu, że każdy 
z nas ma teraz dużo wolnego czasu, po to by przekazać 
młodym ludziom jak najwięcej wiedzy i informacji 
pozwalających im pogłębić ich wiedzę na temat Unii 
Europejskiej.

04/05/20
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W Urzędzie Miejskim w Starachowicach w dniu 23 września 
2020 r. odbyła się ostatnia z „pogadanek” o Unii 
Europejskiej. Gościem młodzieży był niezastąpiony dr 
Tomasz Gajewski. Tematem spotkania był budżet Unii, lecz 
młodzież poruszyła ze swoim gościem wiele bieżących 
problemów, takich jak koronawirus czy wybory w Stanach 
Zjednoczonych. Była to też okazja do podsumowania 
dotychczasowych spotkań i zaplanowania kolejnych. 

„Te spotkania poszerzają moją wiedzę nie tylko w zakresie 
Unii Europejskiej, o której dowiedziałem się od początku 
trwania tego projektu więcej niż przez całe moje życie lecz 
także otwierają horyzonty, zaciekawiają i „zmuszają” do 
zainteresowania się otaczającymi mnie sprawami 
i problemami” - mówi Tomek, uczeń II klasy I LO 
w Starachowicach. 

Właśnie zakończyliśmy serie 10 spotkań dla młodzieży 
z ciekawymi ekspertami. Byliśmy w Przedstawicielstwie 
Komisji Europejskiej w Polsce na spotkaniu z dr Markiem 
Prawdą, rozmawialiśmy z ekspertami Team Europe, 
Przedstawicielstwa Parlamentu Europejskiego w Polsce, 
Punktu Europe Direct w Kielcach, a także z decydentami 
z samorządu terytorialnego.

24/09/20
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Gościem specjalnym pierwszego wydarzenia, które odbyło 
się 28 września w Parku Kultury w Starachowicach był 
dr Adam Jarubas - obecnie poseł do Parlamentu 
Europejskiego, członek Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności, a także Delegat do Spraw Stosunków z Japonią, 
a wcześniej Marszałek Województwa Świętokrzyskiego 
z 12-letnim stażem.
Młodzież poruszyła wiele ciekawych tematów - między 
innymi porozmawiali o tym jak wygląda praca w Parlamencie 
Europejskim od kuchni, jak Polska i Unia radzi sobie 
z pandemią oraz dopytali swojego gościa o to jak to się stało 
że został Europosłem.

„Nie spodziewałam się że takie spotkania mogą dostarczyć 
mi tak wiele wiedzy której nie ma w internecie ani w żadnych 
książkach i zaciekawić mnie do tego stopnia że sama zacznę 
interesować się polityką” - mówi Aleksandra po ostatnim 
spotkaniu.

Spotkanie było transmitowane online na fanpage’u 
Rozprawy o Europie.
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Rozprawy o Europie.
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Tym razem spotkaliśmy się w zrewitalizowanym Parku 
Miejskim w Starachowicach i mieliśmy okazję rozmawiać 
z Panem Filipem Szareckim - koordynatorem projektu 
„Wojownicy Klawiatury” oraz współpracownikiem Fundacji 
im. Roberta Schumana i Fundacji im. prof. Bronisława 
Geremka.

Głównym tematem naszego spotkania była szeroko 
rozumiana dezinformacja, jak ją rozpoznawać, jak z nią 
walczyć, dlatego jest taka groźna i jaki ma wpływ na każdego 
z nas. Dowiedzieliśmy się jak działa machina propagandowa 
zagranicznych służb i jaki mają cel w atakowaniu Unii 
Europejskiej, wpływaniu na wybory np. w USA czy na 
referendum w Wielkiej Brytanii ws. Brexitu.

Pan Filip opowiadał również jaka jest różnica między fake 
newsem a dezinformacją oraz pokazywał ciekawe linki 
i programy, dzięki którym możemy rozpoznawać 
dezinformacje np.

ź RevEye - wtyczka do przeglądarki pozwalająca 
wyszukiwać obrazem w Google, Yandex, Bing, TinEye 
- Archive.org WaybackMachine - strona pozwalająca 
podejrzeć stare wersje stron internetowych.

ź Exif Viwer Classic - pozwala podejrzeć metadane zdjęcia 
(np. jakim aparatem było robione, kiedy, znacznik GPS 
jeśli jest).

ź Email Hunter - sprawdzanie czy adres mailowy jest 
poprawny, jakie adresy mail znajdują się w konkretnej 
domenie

ź Email Hippo - sprawdzanie czy adres mailowy istnieje.
ź Mapchecking - szacowanie wielkości tłumu na 

podstawie zaznaczonego obszaru na mapie.
ź Pimeyes - wyszukiwanie za pomocą twarzy.
ź Media Bias / Fact Check - raporty dot. wiarygodności 

stron internetowych.

Po krótkiej prezentacji młodzi ludzie zaczęli zadawać 
pytania - dlaczego sławni i popularni ludzie padają 
najczęściej ofiarą dezinformacji oraz z drugiej strony 
- dlaczego coraz częściej to oni są głównym pośrednikiem 
nieprawdziwych treści. Padło pytanie także o Donaldzie 
Trumpie i zablokowaniu byłego Prezydenta Stanów 
Zjednoczonych przez Twittera oraz Facebooka - czy jest to 
dobra praktyka czy jednak zamach na wolność jednostki. 
Bardzo ciekawe pytania zadała Julia dotyczące realnych 
narzędzi do walki z dezinformacją i czy rzeczywiście nie 
stoimy na straconej pozycji z armią botów.
Talk show poprowadził Igor Kaczorowski - Przewodniczący 
Młodzieżowej Rady Miasta w Starachowicach.

Wojownicy Klawiatury to inicjatywa skupiona na 
budowaniu społeczności zaangażowanej w walkę ze 
zmanipulowanymi treściami. Odbywa się zarówno w 
mediach społecznościowych jak i w realu. Wojownicy 
Klawiatury działają dzięki wsparciu Unii Europejskiej.
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Za nami ostatnie z cyklu talkshowów europejskich 
spotkanie z niesamowitym gościem. Odwiedziła nas Pani 
prof. zw. dr. hab. Agnieszka Kasińska–Metryka - Politolożka, 
Dyrektorka Instytutu Stosunków Międzynarodowych 
i Polityk Publicznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach, badaczka przywództwa, komunikacji 
politycznej, marketingu politycznego oraz partycypacji 
kobiet w życiu politycznym. Kieruje Polskim Towarzystwem 
Marketingu Politycznego, zasiada w zarządach licznych 
towarzystw naukowych krajowych i międzynarodowych 
(m.in. CEPSA, IPSA, PTNP), a w 2020 r. została wybrana do 
Komitetu Nauk Politycznych PAN.

Tematem przewodnim spotkania były nowe nacjonalizmy 
w Unii Europejskiej. Nasz gość przybliżył nam tę tematykę, 
ale także poruszone zostało wiele innych tematów. 
Porozmawialiśmy między innymi o Hiszpanii, o jej różnicach 
regionalnych, językowych i dialektowych, ale także 
o stereotypach i różnicach między nacjonalizmem 
i eurosceptycyzmem.

18/06/21

20

Młodzież z przyjemnością się wsłuchiwała i aktywnie 
uczestniczyła w rozmowie. Fakt ten potwierdzają słowa 
naszego gościa: „życzyłabym sobie takich pytań od moich 
studentów”. W spotkaniu uczestniczyli przede wszystkim 
uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, gdzie tym 
razem zawitaliśmy, ale także młodzież z naszej grupy 
inicjatywnej oraz Młodzieżowej Rady Miasta.

Takimi wizytami staramy się przybliżyć młodzieży tematy 
ściśle związane z Unią Europejską. Cieszymy się, że coraz 
częściej widzimy, że przynosi to zamierzony efekt, co 
potwierdziła Ada po spotkaniu słowami: „Od teraz inaczej 
będę patrzyła na Hiszpanię, nie tylko jako ciepłe i przyjemne 
miejsce do spędzenia wakacji”.

Oficjalnie zakończyliśmy cykl spotkań z ciekawymi ludźmi 
w starachowickich szkołach, przed nami konferencja 
podsumowująca oraz wyjazdy do Brukseli i Strasburga.
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Sześcioro młodych ludzi ze Starachowic, 
którzy zaangażowani byli w realizacji 
projektu miało szansę - po wielu 
miesiącach przekładania wizyty 
- zwiedzić nieoficjalną stolicę Unii 
Europejskiej - Brukselę.

Już pierwszego dnia młodzieży udało się 
zwiedzić jeden z najsłynniejszych 
europejskich budynków - siedzibę 
Parlamentu Europejskiego. Główną 
atrakcją było obejrzenie sali posiedzeń 
plenarnych, gdzie w wyznaczonych 
terminach obradują europosłowie. 

Drugiego dnia przyszedł czas na 
szczyptę historii. W pierwszej kolejności 
młodzież odwiedziła zlokalizowane przy 
PE Parlamentarium, w którym dzięki 
innowacyjnym rozwiązaniom w języku 
ojczystym mogła ze szczegółami 
prześledzić losy Unii Europejskiej 
i zobaczyć „od kuchni”, jak ona 
funkcjonuje. Po dokładnym zwiedzeniu 
tego miejsca przyszedł czas na drugie 
bardzo ważne muzeum - Dom Historii 
Europejskiej. Zwiedzanie go zajęło dużo 
czasu, ale dzięki temu młodzi ludzie 
dokładniej niż kiedykolwiek zapoznali się 
z przeszłością, która ukształtowała 
obecną sytuację w Europie. W
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Cała historia w jednym miejscu - począwszy od mitu 
o Europie, przez rewolucję przemysłową, aż po wyjście 
Wielkiej Brytanii z UE.

Obowiązkowym punktem podczas zwiedzania stolicy Belgii 
jest też imponująca siedziba Komisji Europejskiej oraz Rady 
Unii Europejskiej. Z powodu pandemii COVID-19 były one 
zamknięte dla zwiedzających, lecz młodzieży udało się 
spotkać z pracującym w Komisji Europejskiej w DG NEAR 
- Piotrem Cichockim, od którego mogła ona usłyszeć bardzo 
przydatne informacje na temat działalności w organach Unii 
Europejskiej oraz jak dostać się tam na staż.

Trzeciego dnia wyjazdu grupa udała się również pod 
Atomium - ogromny model kryształu żelaza, powiększony 
165 miliardów razy wybudowany na Expo. Zwiedzając 
Brukselę nie sposób było pominąć też miejsca takie jak 
Wielki Plac, figura Manneken pis, katedra św. Michała i św. 
Guduli, Parc de Bruxelles oraz… restauracje z tradycyjną 
belgijską pitną czekoladą oraz belgijskimi frytkami!

Wyjazd w ramach projektu „Unia Europejska od A do Z” miał 
przybliżyć młodym ludziom przede wszystkim sposób 
funkcjonowania Unii Europejskiej oraz wartości, jakimi się 
kieruje. Oprócz tego młodzież miała na własne oczy 
zobaczyć jedno z najpopularniejszych europejskich miast 
i przekonać się, że tradycja może żyć w harmonii 
z nowoczesnością, jaką są chociażby imponujące siedziby 
organizacji unijnych. Wszystkie te cele z pewnością zostały 
osiągnięte!
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Młodzież zaangażowana w projekt „Unia Europejska 
od A do Z” tym razem odwiedziła siedzibę Parlamentu 
Europejskiego czyli Strasburg. Po miesiącach odkładania 
wyjazdu - Asia, Borys, Igor, Julia, Maciek oraz Mikołaj 
w końcu doczekali się i dzięki wsparciu Programu Erasmus+ 
zobaczyli na żywo Parlament Europejski, Radę Europy, 
European Quartet oraz Memoriał Alzacji Mozeli, a mieszkali 
w European Youth Center!

Droga do Strasburga wiodła przez Stuttgart, gdzie 
wylądowaliśmy w pierwszy dzień wizyty i mieliśmy okazję 
przespacerować się po centrum tego niemieckiego miasta. 
Następnie pociągiem TGV przejechaliśmy ze Stuttgartu do 
Strasburga co samo w sobie było świetnym 
doświadczeniem. 
W drugi dzień pojechaliśmy do miejscowości Schirmeck, 
gdzie znajduje się Memoriał Alzacji Mozeli. Historyczny 
region Alzacji i Mozeli był przedmiotem sporu między 
Niemcami i Francją. 

Po powrocie do Strasburga wybraliśmy się na spacer po 
centrum tego miasta, zwiedziliśmy Katedrę Najświętszej 
Marii Panny - Notre Dame, La Petite France, czyli małą 
Francję pełną kanałów, Stare Miasto, Place Kleber czy Pałac 
Rohan. Po powrocie do hotelu odbyliśmy także spotkanie 
ewaluacyjne we własnym gronie gdzie podzieliliśmy się 
naszymi wrażeniami z pierwszego dnia. 

25

Tutaj też warto wspomnieć o miejscu gdzie mieszkaliśmy 
czyli European Youth Centre, czyli międzynarodowe 
centrum szkoleniowo-edukacyjne i konferencyjne 
prowadzone przez Radę Europy. W kolejnym dniu 
spotkaliśmy się z przedstawicielem EYC - Julien Muriel, 
która opowiedziała nam o swoich działaniach - kampaniach, 
warsztatach czy szkoleniach. Zachęciła młodzież do 
włączenia się w akcje Europejskiej Fundacji Młodzieży 
(EYF).
Następnie udaliśmy się do siedziby Rady Europy, gdzie Pani 
Claudia Klein oprowadziła nas po budynku, w tym do sali 
plenarnej, gdzie odbywają się posiedzenia Rady. 
Opowiedziała także o najważniejszych działaniach Rady 
Europy w obszarach młodzieży, zdrowia, kultury i praw 
człowieka. Dzięki tej wizycie młodzież potrafi już rozróżnić 
Radę Europy od Unii Europejskiej oraz czym dokładnie 
zajmuje się ta instytucja. Odbyliśmy także wirtualną (ze 
względu na obostrzenia epidemiczne) wycieczkę po 
Europejskim Trybunale Praw Człowieka.

W końcu przyszedł czas na Parlament Europejski, akurat 13 
września 2021 r. rozpoczynała się sesja Parlamentu 
Europejskiego i nie mogliśmy wejść do środka obserwować 
obrady ze względu na COVID-19, jednak już sam spacer 
wokół PE i obserwowanie z zewnątrz jak europosłowie i inni 
oficjele przyjeżdżają dał nam pogląd, że między innymi tutaj 
zapadają najważniejsze decyzje dotyczące Unii Europejskiej 
i nas samych. 

Strasburg to wspaniałe miasto - wielokulturowe, 
nowoczesne a jednocześnie pełne tradycji i historii, które 
w pełni zasłużenie pełni rolę jednej ze stolic Unii 
Europejskiej. 
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Ale się działo! Właśnie zakończyliśmy konferencję 
podsumowującą projekt „Unia Europejska od A do Z” wraz 
z testem wiedzy o UE. Spotkaliśmy się w Urzędzie Miejskim 
w Starachowicach z młodzieżą z całego miasta, żeby 
przybliżyć im to co wydarzyło się przez ostatnie półtora 
roku. Spotkanie odbyło się hybrydowo - część osób była 
z nami na Sali, inni łączyli się z nami z całej Europy. W taki 
sposób pojawili się u nas i powiedzieli kilka słów do 
młodzieży:

ź Róża Thun - Europosłanka do Parlamentu Europejskiego
ź Bartłomiej Balcerzyk - Dyrektor Wydziału Informacji 

i Komunikacji Społecznej w Przedstawicielstwie Komisji 
Europejskiej w Polsce

ź Piotr Cichocki - Przedstawiciel EU NEAR 
Neighbourhood and Enlargement w Komisji 
Europejskiej

ź Dimitris Georgiadis - Institute of Research and Training 
on European Affairs z Aten oraz Member of the 
Executive Committee in European Youth Capitals

ź Stanislava Ivanova - Academy for Active Youth z Bułgarii

18/06/21
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Na żywo obecni byli Prezydent Miasta Starachowice Marek 
Materek, Zastępca Prezydenta Miasta Aneta Nasternak 
oraz przedstawiciele Eurodesk Kielce oraz biura Europe 
Direct z Kielc. Konferencja była okazją do podsumowania 
nie tylko projektu, ale również spotkań i aktywności ich 
uczestników, na której podstawie wyłoniliśmy tych 
najbardziej zaangażowanych.

Igor, Dominika, Ola, Iga, Asia, Mikołaj, Maciek, Tomek, Julka 
oraz Borys w nagrodę otrzymali bilety do Brukseli lub 
Strasburga.

Główną części konferencji był Konkurs Wiedzy o Unii 
Europejskiej na platformie Kahoot. Wzięło w nim udział 
ponad 70 osób w tym politycy i zaproszeni gośćie! 
Bezkonkurencyjnie wygrała go Julia Łaszewicz ze Szkoły 
Podstawowej nr 13 w Starachowicach zdobywając 
zdecydowaną przewagę nad konkurentami. Julia znała 
odpowiedź na prawie każde pytanie i na pewno świetnie zna 
Unię Europejską. Wygraną w konkursie był ostatni bilet do 
Brukseli.

Mimo, że projekt „Unia Europejska od A do Z” realizowany 
ze środków programu Erasmus+ dobiega końca to my już 
planujemy kolejne działania. Na początku lipca odwiedzą 
nas nasi zagraniczni przyjaciele a na początku września 
odwiedzimy Brukselę oraz Strasburg i wiele, wiele innych 
Europejskich miast. Cieszymy się, że tak duża grupa 
młodzieży zaangażowała się w nasze działania i dalej ma 
ochotę rozwijać swoją wiedzę i umiejętności miękkie. 
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