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10 lat GWIEZDNEGO KRĘGU
Już po raz dziesiąty Punkt Informacji
Europejskiej Europe Direct – Słupsk oraz Miasto
Słupsk zorganizowali Ogólnopolską Olimpiadę
Wiedzy o Unii Europejskiej "GWIEZDNY KRĄG"!
Patronat nad jubileuszową edycją Olimpiady objęli
między innymi Janusz Lewandowski oraz Jarosław
Wałęsa, Posłowie do Parlamentu Europejskiego. W
tym roku Finał Olimpiady odbył się w siedzibie
Europe Direct – Słupsk.
Finał X Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii
Europejskiej pt. „GWIEZDNY KRĄG” odbył się w
siedzibie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct
– Słupsk przy ulicy Podgórnej 1/1 w Słupsku. W finale
wzięli udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z
takich zakątków Polski jak: Białystok, Chojnice,
Lublin, Kielce, czy Płock. Nie zabrakło również
reprezentanta z malowniczego Słupska. Do etapu III
zakwalifikowało się 11 uczestników, którzy zdobyli
największą liczbę punktów z I i II etapu Olimpiady:



Monika Chmara z Liceum Ogólnokształcącego
im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach;
Emilia Dakowicz z IV Liceum Ogólnokształcącego
im. Kamila Cypriana Norwida w Białymstoku;



Maciej Furmanek z I Liceum Ogólnokształcącego
im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku;



Patrycja Gliwka z III Liceum Ogólnokształcącego
im. Unii Lubelskiej w Lublinie;



Martyna Kołakowska z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kamila Cypriana Norwida w Białymstoku;



Karina Krzoska z Liceum Ogólnokształcącego im.
Filomatów Chojnickich w Chojnicach;



Patryk Milewski z Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku;



Aleksandra Naliwajko z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kamila Cypriana Norwida
w Białymstoku;



Sebastian Osmólski z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kamila Cypriana Norwida
w Białymstoku;



Natalia Steinborn z Liceum Ogólnokształcącego
im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach;



Andrzej Szulc z Liceum im. Świętej Jadwigi
Królowej w Zespole Szkół Sióstr Nazaretanek w
Kielcach.
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Podczas trzeciego etapu Olimpiady uczestnicy
zmierzyli się z testem pisemnym, odpowiedzią ustną
oraz debatą pt.: „Odnawialne źródła energii jako szansa
rozwoju małych i średnich miast europejskich – na
przykładzie Polski." Co ciekawe, wybór tematu debaty
powiązany był z wyznaczeniem przez Parlament
Europejski rok 2015 Europejskim Rokiem Rozwoju.
Moderatorem debaty była Beata Maciejewska,
pełnomocniczka Prezydenta Miasta Słupska ds.
zrównoważonego rozwoju i zielonej modernizacji.
Zmagania były zacięte i wyrównane. Test pisemny
wymagał od uczestników niemałej wiedzy z zakresu
prawa Unii Europejskiej, funkcji i składu instytucji
unijnych, oraz znajomości praw i obowiązków jakie
przysługują im jako obywatelom Unii Europejskiej.
Debata była wyjątkową okazją do podjęcia szerszej
dyskusji na temat rozwoju na świecie, a także wzięcia
pod uwagę praw człowieka, ochrony środowiska i
jedności społecznej. Uczestnicy podkreślali jak ważne
jest znaczenie odnawialnych źródeł energii dla
środowiska oraz ekonomii Polski, wspominając o
rozwoju ich regionów poprzez wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii. W ostatnim etapie finału
Olimpiady uczestnicy stanęli przed nie lada
wyzwaniem. Uczniowie pokazali klasę, wykazując się
doskonałą znajomością zagadnień z dziedziny Unii
Europejskiej. Zadanie to nie było łatwe, tym bardziej, że
wypowiedziom uczestników przysłuchiwali się
uważnie członkowie jury, w którego skład wchodzili:






Rafał Szyndlauer, Przedstawicielstwo Komisji
Europejskiej w Polsce (przewodniczący);
Karina Rembiewska, Stowarzyszenie „Pomorskie
w Unii Europejskiej”;
Arkadiusz Kawałko, Centrum Dokumentacji
Europejskiej w Słupsku;
Magdalena Szymczuk, Regionalny Ośrodek
Debaty Międzynarodowej w Gdańsku;
Katarzyna
Janowska,
Punkt
Informacji
Europejskiej Europe Direct – Słupsk (sekretarz).
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Uroczysta Gala Wręczenia Nagród odbyła się 27
lutego 2015 roku w sali im. Konstytucji 3-go maja
Urzędu Miejskiego w Słupsku. Swoją obecnością
zaszczycili nas goście między innymi z sieć Europe
Direct w Polsce, która w tym czasie miała zjazd w
Słupsku z okazji 10 lecia sieci. Na scenie pojawił się
chór „Kantele” pod batutą Jolanty Otwinowskiej,
którego pierwszym utworem była „Oda do radości” hymn Unii Europejskiej.
Finaliści
nie
kryli
zdenerwowania,
gdy
organizatorzy przeszli do podania wyników Olimpiady:
I miejsce zdobyła Patrycja Gliwka z III Liceum
Ogólnokształcącego
im.
Unii
Lubelskiej
w Lublinie, II miejsce zajął Andrzej Szulc z Liceum
im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół Sióstr
Nazaretanek w Kielcach, a na III miejscu uplasował się
Patryk Milewski z Zespołu Szkół Centrum Edukacji
im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku. Laureaci
otrzymali zaproszenia na odbycie stażu w Brukseli
ufundowane przez Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii
Europejskiej”. Finaliści kolejnych sześciu miejsc
otrzymali zaproszenia na wyjazdy studyjne do Brukseli
ufundowane przez Janusza Lewandowskiego oraz
Jarosława Wałęsę, Posłów do Parlamentu Europejskiego. Wszyscy finaliści otrzymali również nagrody
rzeczowe w tym tablety ufundowane przez
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.
Patronat nad Olimpiadą objęli:
 Janusz Lewandowski, Poseł do Parlamentu
Europejskiego;
 Jarosław Wałęsa, Poseł do Parlamentu
Europejskiego;
 Ryszard Stachurski, Wojewoda Pomorski;
 Mieczysław Struk, Marszałek Województwa
Pomorskiego.

Współorganizatorami Olimpiady byli:
 Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w
Polsce;
 Sieć Punktów Informacji Europejskiej
Europe Direct w Polsce;
 Stowarzyszenie
„Pomorskie
w
Unii
Europejskiej”.
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MSZ na rzecz Rozwoju
W maju ubiegłego roku Parlament Europejski
podjął decyzję o ustanowieniu roku 2015
Europejskim Rokiem na rzecz Rozwoju (European
Year for Development). Miejscem uroczystego
otwarcia jego obchodów (09.01.2015) była Ryga,
stolica Łotwy, która przejmuje przewodnictwo w UE
na pierwsze półrocze roku 2015. Specjalnie dla
Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct –
Słupsk wywiadu na temat Europejskiego Roku na
rzecz Rozwoju udzielił Pan Jan Hofmokl, Zastępca
dyrektora Departamentu Współpracy Rozwojowej
MSZ.

Roku na rzecz Rozwoju?

K.J.: Jakie obowiązki należą do Ministerstwa Spraw
Zagranicznych jako koordynatora Europejskiego
Roku na rzecz Rozwoju w Polsce?

J.H.: Rok 2015 jest pierwszym rokiem w historii
europejskich lat tematycznych poświęcony działaniom
zewnętrznym Unii Europejskiej i roli Europy na
świecie. Dla europejskich organizacji rozwojowych jest
to wyjątkowa okazja do zaprezentowania swojej
działalności oraz do zainteresowania nią szerszego
ogółu europejskiej społeczności. Celem jest także
zachęcenie do aktywnego zaangażowania się w
działalność pomocową przez mieszkańców Europy. W
2015 r. upływa termin osiągnięcia Millenijnych Celów
Rozwoju uzgodnionych na ogólnoświatowym forum w
2000 r. Wspólnota międzynarodowa będzie musiała
ustalić nowe cele i ramy działań na rzecz
zrównoważonego rozwoju i eliminacji ubóstwa.
Europejski Rok Rozwoju daje szansę do prowadzenia
tej debaty w możliwie otwarty i włączający sposób.

J.H.: Koordynatorem ERR 2015 w Polsce jest
Departament Współpracy Rozwojowej MSZ, który
odpowiedzialny jest za sprawy związane z szeroko
pojętą współpracą rozwojową realizowaną ze środków
publicznych. Do zadań koordynatora należało
przygotowanie Narodowego Planu Zadań związanych z
ERR2015, stanowiącego podstawę do uzyskania
dofinansowania z Komisji Europejskiej. Koordynator
nadzoruje jednocześnie działania realizowane w ramach
ERR2015 oraz prowadzi związaną z tym wydarzeniem
akcję informacyjną.

K.J.: Czy istnieje możliwość odbycia praktyk
studenckich, stażu lub wolontariatu w Ramach

J.H.: Nie przewidziano specjalnych praktyk czy staży
związanych z ERR2015, natomiast tak jak we
wszystkich departamentach w MSZ, także i w DWR,
istnieje możliwość odbycia praktyk i staży. Osoba
zainteresowana tematyką rozwojową i pragnąca odbyć
praktykę w DWR powinna wyrazić swoja wolę we
wniosku.

K.J.: Czym jest Europejski Rok na rzecz Rozwoju i
jakie są główne cele Europejskiego Roku
na rzecz Rozwoju?

Mottem Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju (ERR)
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jest hasło: „Nasz świat, nasza godność, nasza
przyszłość” (Our world, our dignity, our future).
K.J.: Co przyniesie Polsce Europejski Rok na rzecz
Rozwoju?
J.H.: Podstawowymi celami, jakie Komisja Europejska
stawia sobie w ramach ERR 2015 są: informowanie
mieszkańców UE o działaniach na rzecz współpracy
rozwojowej, wzbudzanie zainteresowania tą tematyką,
a przez to zachęcenie do aktywnego współtworzenia
polityki na rzecz rozwoju oraz wzmacnianie poczucia
współodpowiedzialności za rozwiązywanie problemów
globalnych.

K.J.: Jakie działania podejmie Ministerstwo Spraw
Zagranicznych w celu zaangażowania obywateli
Polski w Europejski Rok na rzecz Rozwoju?
J.H.: Głównym projektem MSZ w ramach obchodów
Roku w Polsce będzie „Dzień Współpracy
Rozwojowej”, podczas którego zostanie zorganizowany
miasteczko
organizacji
pozarządowych
zaangażowanych we współpracę rozwojową, koncerty
oraz zajęcia edukacyjne dla dzieci. Wydarzenie to
będzie relacjonowane na żywo w jednej z
ogólnopolskich telewizji.

W ramach obchodów ERR zostanie ogłoszona także
trzecia edycja konkursu fotograficznego „Rozwój w
obiektywie” na najlepsze fotografie ilustrujące
problemy rozwojowe świata oraz kolejna edycja
festiwalu filmów dokumentalnych poświęconych
tematyce rozwoju. W Regionalnych Ośrodkach Debaty
Międzynarodowej
odbędą
się
spotkania
z
wolontariuszami Polskiej Pomocy oraz projekcje
filmów dokumentalnych nakręconych w ramach
projektów realizowanych przez Polską Pomoc.
We współpracy z państwami Grupy Wyszehradzkiej

podjęto decyzję o przeprowadzeniu wspólnej
inicjatywy w czasie trwania ERR 2015. Ogłoszony
zostanie konkurs dla dzieci i młodzieży na najlepszą
pracę plastyczną przedstawiającą kraje rozwijające się
po 2030 r. oraz konkurs dla osób pełnoletnich na
najlepsze zdjęcie poświęcone tematyce współpracy
rozwojowej. Z najlepszych prac plastycznych i zdjęć
stworzona
zostanie
pokonkursowa
wystawa
wystawiana w wybranych ośrodkach miejskich na
terenie Polski, Słowacji, Czech i Węgier.
K.J.: Jaki wpływ na rozwój regionów najbardziej
potrzebujących w Polsce będzie miał Europejski
Rok na rzecz Rozwoju?
J.H.: Pośrednim celem działań związanych z ERR 2015
jest także aktywizacja społeczności lokalnych w
działaniach na rzecz pomocy krajom biedniejszym.
Dzięki zaangażowaniu w działalność organizacji
pozarządowych na szczeblu lokalnym zbudowana
zostanie i wzmocniona świadomość dotycząca
problemów globalnych. To co również ważne, to fakt,
że działalność w ramach organizacji pozarządowych
będzie mogła zostać wykorzystana dla wzmacniania
więzi społecznych na miejscu co przełoży się na
budowanie dobrobytu i zaufania społecznego również
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w każdym z krajów UE na lokalnym poziomie.
K.J.: Jakie są prognozy odnośnie
osiągniętych w ramach tego projektu?

efektów

J.H.: Zrealizowane działania mają przyczynić się do
zwiększenia świadomości społeczeństwa odnośnie
problemów globalnych. Ważny jest także fakt, że
główny nacisk położony ma zostać na przekazanie
informacji o tym jak działa Unia Europejska jako całość
i uzmysłowienie szerokiej publiczności, że wspólnie
jesteśmy największym donorem pomocy rozwojowej na
świecie. Kampania informacyjna powinna wykazać
zależności pomiędzy udzielaną pomocą a redukcją
ubóstwa na świecie. Jednym z efektów ERR2015 w
Polsce, które jako Koordynator MSZ chciałoby
osiągnąć jest wzrost wiedzy obywateli na temat pomocy
rozwojowej udzielanej za pośrednictwem Komisji
Europejskiej m.in. ze środków polskiego podatnika.

Do współpracy w ramach polskich obchodów ERR
2015
zaproszono
Przedstawicielstwo
Komisji
Europejskiej w Warszawie oraz organizacje
pozarządowe działające w sektorze współpracy
rozwojowej i edukacji globalnej.

Więcej informacji o ERR 2015 na stronach
Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Komisji
Europejskiej.

Wywiad przeprowadziła Katarzyna Janowska,
podinspektor ds. obsługi Punktu Informacji
Europejskiej Europe Direct – Słupsk.

Urząd Miejski w Słupsku uzyskał
akredytację wolontariatu
europejskiego
Wolontariat może być świetnym wstępem do kariery
zawodowej, oderwaniem od codzienności, sposobem
na spełnienie swoich ambicji lub idealną
odpowiedzią na potrzebę uczynienia czegoś
bezinteresownego dla innych nie w swoim kraju, lecz
za granicą. Dlatego też, Urząd Miasta w Słupsku
podjął się działań zmierzających do zaangażowania
młodych ludzi w wolontariat europejski.
Nie było to jednak takie proste. Wszystkie organizacje,
które chcą zaangażować się w działania w ramach
wolontariatu europejskiego muszą posiadać akredytację. Akredytacja umożliwia dostęp do wolontariatu
europejskiego i ma zagwarantować przestrzeganie
zasad i minimalnych standardów jakościowych
wolontariatu europejskiego.
Decyzja w sprawie przyznania akredytacji Urzędowi
Miejskiemu w Słupsku została podjęta przez Narodową Agencję na podstawie złożonego Wniosku o
Akredytację oraz raportu ze spotkania akredytacyjnego, w oparciu o kryteria ujęte w dokumencie
Zasady Akredytacji. W Polsce rocznie proces
akredytacyjny przechodzi ok. 100 organizacji. Liczba
samorządów terytorialny, które widnieją w bazie
akredytacyjnej wynosi ok. 10.

