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93. Sesja Międzynarodowa Europejskiego 
Parlamentu Młodzieży w Warszawie 
 

W dniach 2-11 lipca 2021 odbyła się 93. Sesja Międzynarodowa 

Europejskiego Parlamentu Młodzieży w Warszawie w partnerstwie z 

Biurem Parlamentu Europejskiego w Polsce. Tematem przewodnim  

konferencji była przyszłość Europy, a także kultura, przemysł, ochrona 

środowiska, gospodarka i edukacja. Przewodniczący Parlamentu 

Europejskiego David Sassoli uczestniczył w debacie poprzez 

spersonalizowane nagranie z przesłaniem do uczestników konferencji 

poświęcone przyszłości Unii Europejskiej, w którym zaznaczył że 

„Program Europejskiego Parlamentu Młodzieży jest niezbędny do 

stworzenia podstaw nowej Europy”. Podczas tegorocznego wydarzenia 

Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce wraz z Przedstawicielstwem 

Komisji Europejskiej w Polsce zorganizowały warsztaty na temat 

https://www.youtube.com/watch?v=Rm9CRsj4yno
http://www.europarl.europa.eu/


instytucji UE i procesu legislacyjnego z udziałem prof. Renaty  

Mieńkowskiej-Norkiene z Team Europe, a także warsztaty w ramach 

targów edukacyjno-zawodowych nt. staży w PE i i KE oraz projektu 

wolontariatu wspólnie.eu. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 200 osób 

z całej Europy. 
 

    

   

 

Marsz dla Europy - wędrówka przez 13 krajów UE 
 

Między 11 a 16 lipca 2021, francuska aktywistka i członkini społeczności 

PE wspólnie.eu Valérie Thatcher pokonała 137 km na trasie Warszawa 

- Podkowa Leśna - Żyrardów - Skierniewice - Jeżów - Brzeziny - Łódź 

w ramach projektu „Marsz Dla Europy”. Znana z przejścia 750 km z 

Lyonu do Brukseli, w celu promocji wyborów do Parlamentu 

Europejskiego, Valérie Thatcher rozpoczęła w Polsce swą wędrówkę 

przez kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Projekt „Marsz Dla Europy" 

realizowany przez Valérie zakłada odwiedzenie 13 k rajów Europy 

Środkowo-Wschodniej i pokonanie w każdym z nich przynajmniej 100 

km z flagą Unii Europejskiej na plecach. Podczas swojej podróży 

wolontariuszka rozmawia o Europie, promuje demokratyczną i zieloną 

UE, zachęca do aktywizmu obywatelskiego i udziału w Konferencji w 

sprawie przyszłości Europy. Więcej informacji o projekcie. 
 

    

   

 

Wyniki Europejskiej Nagrody Obywatelskiej 2021 
 

Projekt „Obrona godności i niezawisłości sędziów walczących o 

niezależność sądów w Polsce”, nominowany przez posłankę do PE 

Elżbietę ŁUKACIJEWSKĄ, został polskim laureatem Europejskiej 

Nagrody Obywatelskiej 2021. Nagroda, przyznawana co roku przez 

Parlament Europejski, jest wyróżnieniem dla inicjatyw pogłębiających 

współpracę europejską i promujących wspólne wartości. Gratulujemy! 

Więcej informacji o nagrodzie. 
 

    

   

 

Konkurs fotograficzny „Wspólnie przez Europę” 
 

Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce zaprasza do udziału w 

konkursie fotograficznym dla członków społeczności wspólnie.eu - 

„Wspólnie przez Europę”. Zadaniem uczestników konkursu jest 

wykonanie i przesłanie zdjęcia lub zdjęć, ukazujących radość z 

możliwości podróżowania po krajach UE i wspólnego spędzania wakacji 

z innymi Europejczykami. Praca powinna w kreatywny sposób 

nawiązywać do wspólnoty europejskiej, jedności z innymi mieszkańcami 

UE lub przedstawiać korzyści dla podróżujących, wynikające z 

http://epfacebook.eu/q2ce
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/pl/be-heard/prizes


członkostwa Polski w UE. Na zgłoszenia czekamy do 31 sierpnia 2021. 

Więcej informacji i regulamin konkursu.  
 

    

   

 

Rozstrzygnięcie konkursu „Europejski Zielony Ład 
w Polsce”  
 

W czerwcu 2021 r. Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce 

zorganizowało konkurs artystyczny dla młodzieży ze społeczności 

wspolnie.eu zatytułowany „Europejski Zielony Ład w Polsce''. Konkurs  

miał na celu rozwój i wzmocnienie zaangażowania członków 

społeczności wspólnie.eu oraz promocję unijnej strategii „Europejski 

Zielony Ład” w Polsce. Spośród 33 prac wolontariuszek i wolontariuszy, 

laureatkami zostały: Zuzanna Flis - I miejsce, Aleksandra Skorupska - II 

miejsce oraz Martyna Maciaszek - III miejsce. Wyróżnienia przypadły 

Adrianowi Jastrzębskiemu, Alicji Figiel, Agnieszce Sobol, Nikoli Pelcer 

oraz Letycji Niemiec. Gratulujemy! Zachęcamy do zapoznania się ze 

zwycięskimi pracami. 
 

    

   

 

Obserwuj nas na koncie „Parlament Europejski w 
Polsce” na Twitterze 
 

Od dnia 20 lipca 2021 roku konta na Twitterze prowadzone przez 

warszawskie oraz wrocławskie Biura Parlamentu Europejskiego w 

Polsce zostały połączone z centralnym kontem Parlamentu 

Europejskiego - @Europarl_PL. Od teraz najnowsze informacje z 

Parlamentu Europejskiego na temat Polski znajdziecie w jednym 

miejscu, na wspólnym koncie na Twitterze. Zachęcamy do 

obserwowania konta „Parlament Europejski w Polsce”! 
 

    

 Zapowiedzi 
   

 

Zapraszamy do Kazimierza Dolnego na bezpłatne 
pokazy filmów „Kolektyw”, „Na rauszu” i „Boże 
Ciało”! 
 

W dniach 3, 4 i 6 sierpnia zapraszamy na bezpłatne pokazy filmów 

„Kolektyw” (6 sierpnia, g. 12:00) – laureata tegorocznej Nagrody 

Publiczności LUX Parlamentu Europejskiego, „Na rauszu” (3 sierpnia,  

g. 17:00) i „Boże Ciało” (4 sierpnia, g. 23:55) - finalistów tejże Nagrody. 

Filmy zostaną zaprezentowane w ramach 15. Festiwalu Filmu i Sztuki 

Dwa Brzegi. Bezpłatne wejściówki będą dostępne w kasach Festiwalu 

od piątku, 30 lipca od g. 12:00. Nagroda Publiczności LUX Parlamentu 

Europejskiego (wcześniej Nagroda Filmowa LUX Parlamentu 

https://www.europarl.europa.eu/poland/pl/strona_glowna/aktualnosci/news/2021/we-udzia-w-konkursie-fotograficznym-wspolnie-przez-europ-.html
https://www.facebook.com/epwarszawa/posts/179337827569323
https://twitter.com/Europarl_PL
https://twitter.com/Europarl_PL


Europejskiego), ustanowiona w 2007 roku, ma na celu wyróżnienie 

filmów, które promują kultury państw europejskich, pokazując ich 

różnorodność oraz wspólne wartości, ważne dla wszystkich 

Europejczyków. Filmy konkurujące o Nagrodę Filmową LUX traktują o 

ważnych dla obywateli Unii Europejskiej sprawach dotyczących ich 

codziennego życia, postaw, przekonań i dążeń oraz poszukiwaniu 

własnej tożsamości. 
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