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WSTĘP

2022 rok upłynął pod znakiem ataku Rosji na Ukrainę. Polskę odwiedziła Przewodnicząca
PE Roberta Metsola - która jako pierwsza przedstawicielka instytucji europejskich udała się
też do Kijowa - oraz 9 delegacji komisji parlamentarnych PE. Europosłowie przyglądali się
zarówno działaniom na rzecz Ukrainy, ale także środowiskowym, czy sytuacji kobiet na
rynku pracy. Wizyty wspierali pracownicy Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce.

1 marca kierowanie Biurem rozpoczął Witold Naturski, który wcześniej pełnił m.in.
obowiązki szefa Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Część wydarzeń organizowanych przez Biura Parlamentu Europejskiego w Warszawie i we
Wrocławiu odbyła się stacjonarnie, pozostałe miały miejsce online lub w formacie
hybrydowym. Transmisje przez internet i późniejsze zamieszczenie ich audiowizualnych
zapisów w mediach społecznościowych umożliwiły udział większej liczby osób w
poszczególnych wydarzeniach.

Parlament Europejski kontynuował posiedzenia plenarne w trybie mieszanym przez
pierwsze miesiące roku. Posłowie i posłanki do PE korzystali z możliwości zdalnego udziału
w posiedzeniach, łącząc się ze specjalnych sal w BPE, a pracownicy w Warszawie i
Wrocławiu zapewniali obsługę techniczną i konieczne wsparcie. 

Obydwa biura realizowały debaty i konferencje prasowe z udziałem posłów, ekspertów,
mediów i interesariuszy. Dzień Europy zorganizowany przez BPE w Warszawie we
współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce i Polską Fundacją im.
Roberta Schumana przyciągnął tłumy uczestników w każdym wieku. Wśród wydarzeń
organizowanych przez BPE we Wrocławiu największym zainteresowaniem cieszył się
projekt Europejskiej Pasieki Miejskiej utworzonej w ramach działań społeczności
wspólnie.eu. Jego celem było zwrócenie uwagi na działania Unii Europejskiej podejmowane
na rzecz ochrony bioróżnorodności. Dziesiątki tysięcy obywateli z obu stron granicy
uczestniczyły również w obchodach Dnia Europy zorganizowanych w Gubinie i Guben
wspólnie przez Biura PE z Polski i Niemiec.
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WSTĘP

Biuro w Warszawie zarządzało stroną internetową europarl.pl, którą w 2022 roku
odwiedziło 41 568 osób, profilem na portalu Facebook, obserwowanym przez 29 800 osób,
i kontami na portalach Twitter (które aktualnie obserwuje 46 047 osób), Instagram (3 335
obserwujących) i YouTube (526 subskrypcji).

Budowanie społeczności wspólnie.eu za pomocą szeregu spotkań, warsztatów i szkoleń
było jednym z filarów działalności zarówno w Warszawie, jak i we Wrocławiu. Działania dla
mediów objęły m. in. stały nadzór nad grantami przydzielonymi przez PE polskim
redakcjom i zapraszanie dziennikarzy na sesje plenarne w Brukseli i Strasburgu.

Młodzież uczestniczyła w programach Euroscola (gromadząc 600 uczniów w sesjach online
i 120 w sesjach na żywo) i EPAS Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego, który został
zrealizowany z 63 szkołami. Jak co roku, młodzi ludzie z dużym zainteresowaniem brali
także udział w konkursie o Europejską Nagrodę dla Młodzieży im. Karola Wielkiego.

W 2023 roku Dyrekcja Komunikacji PE będzie prowadzić działania informacyjne oraz
promujące uczestnictwo w kolejnych wyborach do PE w 2024. Biura PE w państwach
członkowskich zrealizują ten cel poprzez wsparcie komunikacyjne posłów, budowanie i
rozwijanie sieci partnerskich oraz wzmocnienie relacji z obywatelami.
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MISJA BPE W POLSCE
W 2022 ROKU

Biuro Kontaktowe Parlamentu Europejskiego w Polsce,
zwane dalej Biurem PE (BPE), realizuje w Polsce strategię
komunikacyjną PE i plan działania Dyrekcji
Generalnej Parlamentu Europejskiego ds. Komunikacji (DG
COMM). Zgodnie z decyzją Prezydium PE „zasadniczą funkcją
biur jest informowanie i komunikowanie w imieniu
Parlamentu, tak aby obywatele mogli zrozumieć, jaki wpływ
ta instytucja wywiera na ich życie”.

Służy temu budowanie trwałych relacji z:
- obywatelami;
- interesariuszami;
- mediami;
- osobami młodymi, młodzieżą.

Biuro zaprasza do uczestnictwa w organizowanych przezeń
działaniach możliwie jak największą liczbę posłów do PE i
zachęca do tego swoich partnerów.

W pierwszych miesiącach 2022 kontynuowano,
zapoczątkowaną w 2020, hybrydową formę sesji plenarnych.
Biuro PE umożliwiało posłom do PE łączenie się i
przemawianie podczas sesji plenarnych na terenie swoich
siedzib w Warszawie oraz we Wrocławiu.

Działania BPE zostały zaplanowane na podstawie: 
- strategii komunikacyjnej zatwierdzonej przez Prezydium
PE;
- zainteresowania posłów do PE i potencjalnych odbiorców;
- wyników badań opinii publicznej Eurobarometr/ Parlemeter
w Polsce;
- możliwości budżetowych.
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PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI
BPE W LICZBACH

zorganizowało lub współorganizowało 21
debaty/spotkania posłów do PE z interesariuszami i
mediami; 
zapewniło wsparcie w trakcie wizyty Przewodniczącej
Metsoli i 9 delegacji komisji parlamentarnych;
zaopiniowało 38 wniosków o patronat Parlamentu
Europejskiego; 
wysłało ponad 357 komunikatów prasowych dla
dziennikarzy i przygotowało 4 projekty redakcyjne (w
jęz. ukraińskim z gazetą.pl, Onetem i Wyborczą oraz w
jęz. polskim z wp.pl); 
zaprosiło ponad 286 dziennikarzy i studentów
dziennikarstwa na konferencje prasowe, seminaria oraz
sesje plenarne w Strasburgu i Brukseli;
współpracowało z 1 195 wolontariuszami i 3 367
osobami wspierającymi inicjatywę wspólnie.eu;
zarządzało stroną internetową europarl.pl, którą w
2022 roku odwiedziło 41 568 osób, profilem na portalu
Facebook, obserwowanym przez 29 800 osób, i
kontami na portalach Twitter (które aktualnie
obserwuje 46 047 osób), Instagram (3 335
obserwujących) i YouTube (526 subskrypcji);
w ramach programu Euroscola umożliwiło 600
uczniom udział w sesjach online i 120 w sesjach na
żywo oraz realizowało program Szkoła-Ambasador
Parlamentu Europejskiego (ang. EPAS) z 63 szkołami,
nadzorowało przebieg dziewięciu grantów przyznanych
przez DG COMM mediom i NGO.
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W 2022 roku BPE w Polsce (Warszawa):



PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI
BPE W LICZBACH

zorganizowało łącznie 42 wydarzenia;
zorganizowało 12 debat z cyklu „Z widokiem na
Europę” we współpracy z Przedstawicielstwem
Regionalnym Komisji Europejskiej; 
kontynuowało cykl programów Wspólnie EU w
telewizji Echo24, nagrywając w 2022 roku 12
odcinków;
zorganizowało cykl pokazów filmowych w ramach
„Europejskiego Kina Letniego”, w repertuarze pojawiły
się między innymi 3 filmy będące laureatami Nagrody
LUX;
wzięło udział w Dniu Paszportu, wydarzeniu
gromadzącym działające we Wrocławiu
przedstawicielstwa dyplomatyczne; stoisko BPE
odwiedziło ponad 2500 uczniów wrocławskich szkół;
wystartowało z cyklem warsztatów dla wrocławskich
nauczycieli „Europejska Szkoła Otwartości”;
współorganizowało transgraniczny Dzień Europy w
Gubinie / Guben, w którym wzięło udział ponad 15.000
osób;
zorganizowało przygodową grę miejską „Misja:
Święta!”, w której udział wzięło 27 drużyn;
współpracowało z Polskim Radiem Wrocław, które w
ramach zamówionego przez Biuro programu radiowego
Europa.eu wyemitowało 36 autorskich audycji
relacjonujących działania Parlamentu Europejskiego; 
współpracowało ze 427 wolontariuszami i 1315
osobami wspierającymi inicjatywę wspólnie.eu; 
profil FB Biura obserwuje 11 000 osób;
pracownicy Punktu Informacyjnego UE we Wrocławiu
przeprowadzili 113 lekcje europejskie, gromadząc
2427 uczestników.
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W 2022 roku BPE w Polsce (Wrocław):



Nasze Biura:
- informują o Unii Europejskiej, a w szczególności o Parlamencie Europejskim i jego działaniach,
debatach, decyzjach, inicjatywach polskich europosłów i ich stanowiskach;
-uczestniczą w inspirowaniu debaty o integracji europejskiej w Polsce, organizując i wspierając
konkursy, konferencje, seminaria, lekcje o UE w całej Polsce;
- pomagają mediom w informowaniu o UE i PE, zachęcają do produkcji programów czy wkładek
tematycznych; zapraszają dziennikarzy na sesje i seminaria PE;
- utrzymują kontakty ze środowiskami opiniotwórczymi, akademickimi, eksperckimi, pomagając
im w uzyskiwaniu informacji i dokumentów PE oraz w debatach na tematy unijne;
- współpracują w powyższych działaniach z Sejmem i Senatem oraz innymi władzami na szczeblu
centralnym, regionalnym, lokalnym oraz przedstawicielstwem Komisji Europejskiej, a także z
sieciami Europe Direct oraz Team Europe;
- wspierają logistycznie oficjalne delegacje Parlamentu Europejskiego przebywające w Polsce i w
miarę możliwości również polskich europosłów w kraju, zwłaszcza tych, którzy nie mają biur
poselskich w Warszawie;
- informują Parlament Europejski o sytuacji w Polsce.

Podejmowane działania skontruowane są w taki sposób, aby możliwie najlepiej docierać do
wyznaczonych grup docelowych:

RODZAJE DZIAŁAŃ 
BPE W POLSCE
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działania mające na celu budowanie relacji z obywatelami

działania mające na celu budowanie relacji z interesariuszami

działania mające na celu budowanie relacji z młodzieżą

działania mające na celu budowanie relacji z mediami



7-9 stycznia – panel obywatelski Konferencji w sprawie przyszłości Europy w
Warszawie

DZIAŁANIA BPE WARSZAWA
W 2022 ROKU
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W ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy,
Warszawa gościła około 200 Europejczyków, którzy
przybyli na trzecią i ostatnią sesję europejskiego
panelu obywatelskiego poświęconego zmianom
klimatu, środowisku i zdrowiu. Sesja odbyła się na
terenie kampusu Kolegium Europejskiego w Natolinie
oraz w Pałacu Kultury i Nauki. Paneliści omówili swoje
zalecenia w pięciu obszarach: • Lepsze sposoby życia •
Ochrona naszego środowiska i naszego zdrowia •
Zmiana kierunku naszej gospodarki i naszej
konsumpcji • W kierunku zrównoważonego
społeczeństwa • Dbałość o wszystkich. Uczestnicy
głosowali nad 64 zaleceniami: 51 zostało
zatwierdzonych, a 13 nie osiągnęło wymaganego
progu 70% poparcia.

Wystawienie księgi kondolencyjnej w Biurze PE w Warszawie w związku ze
śmiercią Przewodniczącego Davida Sassolego 

11 stycznia 2022 roku zmarł przewodniczący
Parlamentu Europejskiego David Sassoli. Parlament
uczcił jego pamięć podczas ceremonii, która odbyła się
17 stycznia podczas otwarcia sesji plenarnej w
Strasburgu. W związku ze śmiercią przewodniczącego
w Biurze Parlamentu Europejskiego w Warszawie
została wystawiona księga kondolencyjna. 



20 stycznia – spotkanie dla wspólnie.eu z Danutą HÜBNER pt. „Relacje Polska
- UE”

DZIAŁANIA BPE WARSZAWA
W 2022 ROKU
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27 stycznia – spotkanie dla wspólnie.eu z cyklu „Porozmawiajmy
o przyszłości Europy”

W ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy Biuro
Parlamentu Europejskiego w Polsce wraz z Fundacją Civis
Polonus zorganizowały spotkanie online pt.
„Porozmawiajmy o dezinformacji i manipulacji. Jak UE
może walczyć z nowymi zagrożeniami XXI wieku?”. W
wydarzeniu skierowanym do młodych ze społeczności
wspolnie.eu uczestniczyło 46 osób. Głównym punktem
programu był wykład dr. Bartłomieja Zapały, eksperta
sieci Team Europe. Podczas spotkania wypracowano
rekomendacje dotyczące zwalczania dezinformacji w UE
wpisujące się w Konferencję w sprawie przyszłości
Europy.

W ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy Biuro
Parlamentu Europejskiego w Polsce i Fundacja Schumana
zorganizowały spotkanie dla wspólnie.eu z poseł do PE
Danutą HÜBNER na temat miejsca i roli Polski w
kształtowaniu przyszłości UE. Spotkanie poprowadził
Łukasz Lipiński, zastępca redaktora naczelnego tygodnika
,,Polityka’'. Zebranych powitał Łukasz Kempara, p.o.
dyrektor BPE, który podkreślił obywatelski i deliberowany
charakter Konferencji (CoFoE). W spotkaniu uczestniczyło
niemal 90 osób. 



Wyniki konkursu świąteczno-noworocznego dla wspólnie.eu

DZIAŁANIA BPE WARSZAWA
W 2022 ROKU
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Na przełomie grudnia 2021 i stycznia 2022 Biuro
Parlamentu Europejskiego w Polsce zorganizowało w
mediach społecznościowych konkurs dla społeczności
wspolnie.eu pt. „Życzenia świąteczno– noworoczne dla
Europejek i Europejczyków". Najciekawsze życzenia dla
europejskiej wspólnoty stworzyli: Karolina Górnicka,
Roksana Lasota i Rafał Subocz. Jury przyznało również
5 wyróżnień dla (w kolejności alfabetycznej): Antoniny
Dyjas, Krzysztofa Jędrzejka, Patrycji Mendelewskiej,
Justyny Weber i Mateusza Zawartki. 

Webinarium dla szkół EPAS „Jak działa Parlament Europejski i co my z tego
mamy?”

Blisko 60 uczniów z Warszawy i Morąga wzięło udział
w dwóch edycjach webinarium przeznaczonego dla
szkół uczestniczących w programie Szkoła-
Ambasador Parlamentu Europejskiego (EPAS).
Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się więcej na
temat roli i zasad działania Parlamentu
Europejskiego, wpływu tej instytucji na życie
obywateli oraz sposobów, w jaki obywatele mogą
oddziaływać na proces decyzyjny w ramach UE.



DZIAŁANIA BPE WARSZAWA
W 2022 ROKU
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W dniach 21-23 lutego 2022 delegacja Parlamentu
Europejskiego przebywała w Warszawie, aby przyjrzeć się
sytuacji w zakresie praworządności w Polsce, w ramach
toczącej się procedury z art. 7. W trakcie wizyty, oprócz
kwestii związanych z praworządnością, posłowie Komisji
Wolności Obywatelskich oraz Komisji Spraw
Konstytucyjnych zajmowali się również kwestiami
instytucjonalnymi wynikającymi z niedawnej decyzji
polskiego Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że
krajowe prawo konstytucyjne ma pierwszeństwo przed
traktatami UE. W ramach wizyty posłowie spotkali się
m.in. z przedstawicielami Sejmu i Senatu, a także
Krajowej Rady Sądownictwa. Ponieważ niezależność
sądownictwa była jednym z głównych problemów
dotyczących praworządności w kraju, posłowie spotkali
się również ze stowarzyszeniami zawodowymi sędziów,
prokuratorów i adwokatów, poszczególnymi sędziami i
prokuratorami, wobec których toczy się postępowanie
dyscyplinarne lub karne, a także z byłymi członkami Sądu
Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. Na
zakończenie wizyty, w środę 23 lutego w Biurze
Parlamentu Europejskiego w Warszawie odbyła się
konferencja prasowa delegacji.

21-23 lutego – wizyta delegacji LIBE i AFCO Parlamentu
Europejskiego w Polsce



DZIAŁANIA BPE WARSZAWA
W 2022 ROKU
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Wpisując się w Konferencję w sprawie przyszłości Europy,
Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce i Fundacja Civis
Polonus zorganizowały spotkanie pt. „Porozmawiajmy o
polityce zdrowotnej Europy. Jak Unia Europejska może
wspomóc państwa członkowskie w zwalczaniu pandemii?”
z udziałem prof. dr hab. Iwony Kowalskiej-Bobko z
Collegium Medicum UJ. W wydarzeniu online
uczestniczyło 34 młodych ze społeczności wspolnie.eu.

24 lutego – spotkanie dla wspólnie.eu z cyklu „Porozmawiajmy o
przyszłości Europy” 

W ramach kampanii promującej prawa kobiet, Biuro PE w
Polsce wyemitowało w marcu serię czterech podcastów
„Potencjał kobiet: jak rozwijać się mimo pandemii?”.
Tematem wiodącym była sytuacja kobiet po pandemii,
szczególnie zmiany na rynku pracy i nowe wyzwania dla
kobiet, obciążenie psychiczne i wypalenie w związku z
pandemią, trudności związane z pracą zdalną i „prawo do
odłączenia się” oraz szanse rozwoju zawodowego w
nowej sytuacji.

Cykl podcastów „Potencjał kobiet: jak rozwijać się mimo pandemii?”

https://www.facebook.com/405326618416/videos/260660682236878


DZIAŁANIA BPE WARSZAWA
W 2022 ROKU
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W marcu Biuro PE w Polsce kontynuowało serię
webinariów o zasadach działania Parlamentu
Europejskiego. W dziewięciu spotkaniach wzięło udział
ponad dwustu uczniów ze szkół uczestniczących w
programie Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego
(EPAS). Na wirtualną wycieczkę do PE zaprosiliśmy tym
razem młodzież z Szamotuł, Wrocławia, Tomaszowa
Mazowieckiego, Skarżyska-Kamiennej, Kluczborka, Łodzi,
Turku oraz Bydgoszczy.

Webinarium dla szkół EPAS „Jak działa Parlament Europejski i co my z tego
mamy?”

16 - 19 marca - polsko-niemieckie seminarium kontaktowe dla
nauczycieli ze szkół EPAS 

Grupa 12 nauczycieli z polskich szkół spotkała się ze
swoimi odpowiednikami zza zachodniej granicy podczas
pierwszego polsko-niemieckiego seminarium EPAS
przeprowadzonego w formule stacjonarnej w Bad
Bevensen pod Hamburgiem. Celem wydarzenia było
umożliwienie 24 nauczycielom z obu krajów nawiązanie
kontaktów oraz zachęcenie ich do realizacji wspólnych
projektów w zakresie edukacji europejskiej. Seminarium
zostało zorganizowane we współpracy z Biurem PE w
Berlinie, Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży oraz
Instytutem im. Gustava Stresemanna.



DZIAŁANIA BPE WARSZAWA
W 2022 ROKU
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W ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy,
Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce oraz Polska
Fundacja im. Roberta Schumana zorganizowały spotkanie
dla członków wspólnie.eu pt. ,,Bezpieczeń́stwo, migracje,
Rosja: jaka odpowiedź UE na aktualne wyzwania?'' z Różą
THUN, posłanką do Parlamentu Europejskiego. Podczas
debaty poruszono kwestie zaostrzenia sankcji na Rosję,
wspólnej polityki migracyjnej, koordynacji relokacji,
skuteczniejszej walki UE z dezinformacją, członkostwa
Ukrainy w UE oraz bezpieczeństwa finansowego państw
członkowskich związanego ze strefą euro.  

18 marca – Spotkanie społeczności wspólnie.eu z Różą THUN

18 marca – ogłoszenie wyników krajowego etapu Europejskiej Nagrody dla
Młodzieży im. Karola Wielkiego

18 marca Biuro PE w Polsce ogłosiło wyniki prac jury
polskiego etapu Europejskiej Nagrody dla Młodzieży im.
Karola Wielkiego. Decyzją posłów do PE Tomasza
FRANKOWSKIEGO i Karola KARSKIEGO, a także Aliny
Prochasek z Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych,
laureatem został projekt „Model European Union Poland
& Serbia 2021” zgłoszony przez Stowarzyszenie BETA
Polska i BETA Serbia. 



DZIAŁANIA BPE WARSZAWA
W 2022 ROKU
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21  i 28 marca– Warsztaty dla młodszych ambasadorów EPAS

Grupa młodszych ambasadorów (tj. uczniów) ze szkół
uczestniczących w programie EPAS wzięła udział w
warsztatach regionalnych, które odbyły się w Poznaniu i
Krakowie. Nasi goście zapoznali się z podstawowymi
informacjami nt. Parlamentu Europejskiego oraz jego
ofertą dla młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem
platformy dla wolontariuszy wspolnie.eu. 

24 marca – briefing prasowy z udziałem posła Andrzeja HALICKIEGO

Zorganizowany przez Biuro PE w Polsce briefing
prasowy z udziałem wiceprzewodniczącego Komisji
Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw
Wewnętrznych PE Andrzeja HALICKIEGO dotyczył nowo
powstałej komisji śledczej PE ds. afery Pegasus (PEGA).
Poseł udzielił odpowiedzi na pytania dziennikarzy
dotyczące między innymi uprawnień komisji, zakresu
jej działań oraz oczekiwanych efektów prac. Spotkanie
odbyło się bezpośrednio po ogłoszeniu listy członków
komisji PEGA.
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29 marca – warsztaty dla młodych wspólnie.eu z cyklu
„Porozmawiajmy o przyszłości Europy!" 

W ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy,
Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce i Fundacja
Civis Polonus zorganizowały spotkanie online pt. „Jak
wojna w Ukrainie wpływa na Unię Europejską?
Porozmawiajmy o bezpieczeństwie Europy!” dla
młodzieży ze społeczności wspolnie.eu. Młodzi
debatowali z ekspertem Team Europe, dr. Spasimirem
Domaradzkim o przyczynach wojny, europejskiej strategii
bezpieczeństwa i scenariuszach rozwoju sytuacji na
Wschodzie. 

Podczas swojej oficjalnej wizyty w Polsce,
przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta
METSOLA razem z premierem Mateuszem Morawieckim
spotkała się z uchodźcami z Ukrainy w ośrodku
tymczasowym w Otwocku. Podczas wspólnego briefingu
prasowego z szefem polskiego rządu przewodnicząca
METSOLA podziękowała za wsparcie i wysiłek włożony
przez Polskę w przyjęcie ukraińskich rodzin uciekających
przed wojną. 

2 kwietnia – wizyta przewodniczącej Parlamentu Europejskiego
Roberty METSOLI w Polsce



DZIAŁANIA BPE WARSZAWA
W 2022 ROKU

RAPORT ROCZNY 2022 17

4-6 kwietnia – briefingi prasowe z udziałem przewodniczącego komisji
rozwoju regionalnego PE Younousa OMARJEE w Korczowej i Warszawie

Przewodniczący komisji rozwoju regionalnego PE
Younous OMARJEE wraz z komisarz ds. spójności i reform
Elisą Ferreirą odwiedzili Polskę, aby zapoznać się z
potrzebami związanymi z kryzysem spowodowanym
rosyjską inwazją na Ukrainę. Uczestnicy delegacji spotkali
się z przedstawicielami rządu, m.in. z ministrem funduszy
i polityki regionalnej Grzegorzem Pudą, władz lokalnych
oraz organizacji pozarządowych, aby wyrazić solidarność
z ukraińskimi uchodźcami i przekazać deklarację
gotowości UE do udzielenia pomocy Polsce i innym
krajom zapewniającym schronienie uchodźcom.

11-14 kwietnia - wizyta poseł Henrike HAHN

W kwietniu z trzydniową wizytą w Polsce przebywała
poseł do PE Henrike HAHN. Podczas konferencji prasowej
zorganizowanej w siedzibie Biura Parlamentu
Europejskiego w Polsce opowiadała m.in. o Funduszu
Sprawiedliwej Transformacji oraz Społecznym Funduszu
Klimatycznym, wyjaśniając jakie szanse otwierają one
przed Polską, Europą i jej obywatelami, jednocześnie
wskazując na zagrożenia mogące utrudnić pełne
wykorzystanie tych narzędzi. 
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21 - 22 kwietnia – festiwal uczniowski EPAS z udziałem Krzysztofa HETMANA

Ponad 70 osób z całej Polski wzięło zdalnie udział w
festiwalu uczniowskim dla szkół uczestniczących w
programie Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego
(EPAS). W programie tego dwudniowego wydarzenia
znalazły się warsztaty i webinaria poświęcone m.in.
pomysłom na obchody Dnia Europy, zawodom
przyszłości czy skutkom inwazji na Ukrainę w kontekście
szkolnym. Gościem specjalnym festiwalu był poseł do PE
Krzysztof HETMAN, który opowiedział o swej pracy i
funkcjonowaniu Parlamentu oraz odpowiadał na pytania
uczniów.

28 kwietnia - spotkanie „Polityka energetyczna Unii Europejskiej. Jak ją
kształtować, aby doprowadzić do zeroemisyjności Europy?”

Piąte spotkanie społeczności wspólnie.eu z cyklu
„Porozmawiajmy o przyszłości Europy” zatytułowane
zostało „Polityka energetyczna UE. Jak doprowadzić do
zeroemisyjności Europy?”. Tematem dyskusji była
polityka energetyczno-klimatyczna Unii Europejskiej i
możliwe sposoby przyspieszenia realizacji celów
dekarbonizacji i niskoemisyjności. Warsztaty skierowane
do społeczności wspolnie.eu były częścią Konferencji o
przyszłości Europy, a konkluzje ze spotkania zostały
opublikowane na stronie internetowej Konferencji.
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5 - 23 maja - pokazy fimów nominowanych do Nagrody LUX

Bezpłatne pokazy filmów nominowanych do Europejskiej
Nagrody Publiczności LUX odbyły się w Warszawie,
Wrocławiu, Poznaniu, Żywcu, Raciborzu, Katowicach,
Jeleniej Górze, Legnicy, Lubaniu, Wałbrzychu, Żarach i
Ostrowie Wielkopolskim. Nagroda filmowa LUX została
ustanowiona w 2007 r. jako symbol zaangażowania
Parlamentu Europejskiego na rzecz kultury. Od 2020
przyznawana jest również nagroda publiczności.

7 maja – Dzień Europy - strefa europejska w Łazienkach Królewskich
w Warszawie

W ramach przypadających 9 maja obchodów Dnia
Europy Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce,
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz
Polska Fundacja im. Roberta Schumana zorganizowały 7
maja w Łazienkach Królewskich w Warszawie strefę
europejską. Tegoroczne obchody uświetniła również gra
miejska „Odkrywcy Europy”, do której przystąpiło aż 180
osób. Punkty startowe znajdowały się w specjalnie
przygotowanych punktach w strefie europejskiej na
terenie parku, gdzie nie zabrakło atrakcji dla
uczestników w każdym wieku. Obchody Dnia Europy
przebiegły pod hasłem solidarności UE z Ukrainą.
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7 maja – koncert Warsaw String Quartet w Łazienkach Królewskich

W związku z obchodami Dnia Europy w Łazienkach
Królewskich w Warszawie odbył się zorganizowany przez
Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce koncert muzyki
klasycznej w wykonaniu kwartetu smyczkowego Warsaw
String Quartet. Podczas koncertu poprowadziliśmy
słuchaczy przez kraje Unii Europejskiej, prezentując
najbardziej znane utwory europejskich klasyków.

11-13 maja - wizyta Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych PE w Polsce

Celem wizyty było zapoznanie się z sytuacją ukraińskich
uchodźców, koncentrując się na ich integracji na rynku
pracy, dostępie do mieszkań, edukacji, placówek opieki
nad dziećmi i pomocy społecznej. Posłowie komisji
EMPL spotkali się m.in. z przedstawicielami polskiego
rządu, Sejmu oraz Senatu, władzami Warszawy, a także z
partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi
aktywnymi w czasie kryzysu. Na zakończenie wizyty, w
piątek 13 maja w siedzibie Biura Parlamentu
Europejskiego w Warszawie odbyła się konferencja
prasowa z udziałem przedstawicieli delegacji.
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24 maja – udział dyrektora Biura PE w Polsce w posiedzeniu
podkomisji stałej Sejmu RP ds. Konferencji o przyszłości Europy

Dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce
Witold Naturski wziął udział w posiedzeniu
podkomisji stałej Sejmu RP do spraw Konferencji o
przyszłości Europy. Posiedzenie poświęcone było
przebiegowi i wynikom Konferencji, w tym
propozycjom przedstawionym przez obywateli, a
także rezolucji Parlamentu Europejskiego z 4 maja
2022 r. w sprawie działań następczych w związku z
konkluzjami Konferencji w sprawie przyszłości
Europy.
Fot. @KancelariaSejmu 

25-27 maja - Europejski Kongres Rad Młodzieżowych w Warszawie

BPE wraz z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej
w Polsce oraz Fundacją Civis Polonus zorganizowało w
Warszawie Europejski Kongres Rad Młodzieżowych. W
trakcie trzydniowego wydarzenia zgromadzeni
wysłuchali prelekcji o programach i projektach
młodzieżowych Parlamentu Europejskiego, obejrzeli
nagrania z udziałem wolontariuszy i wolontariuszek
społeczności Parlamentu Europejskiego wspolnie.eu
oraz mieli okazję sprawdzić się w quizie wiedzy o PE.
W Kongresie uczestniczyło ponad 100 osób, w tym
wolontariusze i wolontariuszki wspolnie.eu. 
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27  maja – biuro PE gościem Festiwalu Nauki w LXIII LO im. Lajosa
Kossutha w Warszawie

Czym jest Unia Europejska, jak funkcjonuje oraz jakie
możliwości stwarza młodym ludziom – między innymi
te tematy były przedmiotem rozmów i prezentacji w
specjalnej sekcji europejskiej, którą uczniowie LXIII LO
im. Lajosa Kossutha w Warszawie przygotowali 27
maja 2022 w ramach szkolnego Festiwalu Nauki. W
wydarzeniu uczestniczył także przedstawiciel naszego
biura, który zaproszonym uczniom ze szkół
podstawowych i średnich opowiadał o Parlamencie
Europejskim i jego ofercie dla młodzieży, w tym o
społeczności dla wolontariuszy wspolnie.eu.

Broszura „Komisje w Parlamencie Europejskim”

Na półmetku bieżącej kadencji PE Biuro PE w Polsce
zaktualizowało broszurę „Komisje w Parlamencie
Europejskim”, która opisuje zasady działania
wszystkich komisji parlamentarnych, przybliża
podstawowe pojęcia związane z ich pracą oraz
przedstawia przynależność polskich posłów do
poszczególnych komisji Parlamencie Europejskim.
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Cykl filmów z udziałem wolontariuszy i wolontariuszek wspolnie.eu

W ramach projektu wspolnie.eu Biuro Parlamentu
Europejskiego w Polsce zrealizowało cykl filmów z
wolontariuszami i wolontariuszkami społeczności:
Julią, Michałem, Marceliną, Zuzanną i Mateuszem.
Młodzi członkowie wspolnie.eu opowiedzieli, dlaczego
idea wspólnej Europy jest im bliska i jakie działania
podejmują na rzecz wzmocnienia Unii Europejskiej.

13 czerwca - zakończenie 7. edycji programu EPAS z udziałem posłów do PE
Adama BIELANA i Zbigniewa KUŹMIUKA

Blisko 30 nauczycielek i nauczycieli z całej Polski
uczestniczyło w seminarium podsumowującym siódmą
edycję programu Szkoła-Ambasador Parlamentu
Europejskiego (EPAS). W zorganizowanym w Warszawie
wydarzeniu wzięli udział posłowie do PE Adam BIELAN
oraz Zbigniew KUŹMIUK, którzy opowiedzieli o
bieżących pracach PE i wręczyli pamiątkowe tablice
oraz dyplomy przedstawicielom szkół zaangażowanych
w projekty z zakresu edukacji europejskiej. Okazją do
rozmowy na temat zdrowia psychicznego młodzieży
było spotkanie z Justyną Suchecką, dziennikarką i
autorką książki „Nie powiem ci, że wszystko będzie
dobrze”.
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20 - 21 czerwca – wizyta komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE w Polsce

Delegacja Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE
odwiedziła granicę polsko-ukraińską, aby ocenić
import ukraińskich produktów rolnych i możliwości
wykorzystania alternatywnych tras do transportu
zboża. Podczas misji posłowie odwiedzili przejścia
graniczne w Medyce (kolejowe) i Korczowej (drogowe).
Członkowie delegacji spotkali się również z
przedstawicielami ukraińskiego i polskiego biznesu
oraz handlu, aby omówić zdolności magazynowe
produktów rolnych. Na zakończenie wizyty w
Rzeszowie, odbyła się konferencja prasowa z udziałem
przedstawicieli komisji oraz wojewody podkarpackiego
Ewy Leniart. 

23 czerwca – debata „Azyl i migracja w Europie: postępy i wyzwania” z
udziałem Gwendoline DELBOS-CORFIELD i Laury FERRARY 

Zorganizowana przez BPE w Polsce oraz BPE w
Marsylii debata obywatelska „Azyl i migracja w
Europie: postępy i wyzwania” poświęcona była
wyzwaniom stojącym przed UE w zakresie azylu i
polityki migracyjnej, szczególnie w kontekście wojny
Rosji przeciwko Ukrainie oraz napływu uchodźców do
krajów Unii Europejskiej. W debacie wzięły udział
posłanki do Parlamentu Europejskiego, Gwendoline
DELBOS-CORFIELD  i Laura FERRARA. Spotkanie
zakończyło wystąpienie Natalii DOBRIANSKIEJ-MEYER,
prezeski francusko-ukraińskiego stowarzyszenia
Marseille-Odessa. 
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4 lipca – Konferencja prasowa posła do PE Jerzego BUZKA

Konferencja poświęcona była reformie systemu handlu
uprawnieniami do emisji CO2, bezpieczeństwu
energetycznemu UE oraz przyszłości wodoru, gazu i
atomu w energetyce. Jerzy Buzek jako główny negocjator
regulacji ws. obowiązku zapełniania europejskich
magazynów gazu omówił sytuację bezpieczeństwa
energetycznego Unii Europejskiej w świetle trwającej
napaści na Ukrainę, odcinania przez Gazprom dostaw
gazu do krajów UE i uniezależniania się kolejnych państw
od surowców energetycznych z Rosji. W konferencji wzięli
udział przedstawiciele 20 mediów ogólnopolskich i
regionalnych, w tym 4 stacje telewizyjne. 

18-20 lipca – wizyta Komisji Kontroli Budżetowej PE w Polsce

Podczas wizyty członkowie delegacji spotkali się w
Biurze PE w Polsce z dziennikarzami,
stowarzyszeniami zawodowymi sędziów i
prokuratorów oraz przedstawicielami organizacji
pozarządowych. Posłowie komisji CONT spotkali się
także z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim
oraz odwiedzili II linię metra - sztandarową stołeczną
inwestycję realizowaną dzięki środkom z budżetu UE.
W ramach wizyty w Polsce członkowie delegacji
spotkali się również z posłami na Sejm RP,
przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości,
Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz
Najwyższej Izby Kontroli. Ostatniego dnia wizyty w
Biurze PE w Polsce odbyła się konferencja prasowa z
udziałem przedstawicieli delegacji.
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Podcast europejski uczestników programu EPAS z udziałem poseł do
PE Elżbiety Łukacijewskiej

Zapraszamy do wysłuchania wyjątkowego podcastu
zrealizowanego przez grupy uczniów i nauczycieli ze 4
szkół ponadpodstawowych w Jarosławiu, Poznaniu,
Świdniku i Wrocławiu, uczestniczących w programie
Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego (EPAS).
Wśród tematów podcastów znalazły się m.in.
europejskie możliwości dla młodych ludzi, oznaczenia
ekologiczne w UE i żywność BIO oraz studia i
wolontariat za granicą. Gościem specjalnym jednego z
podcastów była posłanka do PE Elżbieta
ŁUKACIJEWSKA. 

2-4 sierpnia – pokazy finalistów Nagrody Publiczności LUX Parlamentu
Europejskiego na Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi

Jak co roku Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce
było partnerem odbywającego się w sierpniu Festiwalu
Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi” w Kazimierzu Dolnym. Z
inicjatywy Biura, w dniach 2-4 sierpnia, odbyły się
pokazy filmów nominowanych do Nagrody Publiczności
LUX Parlamentu Europejskiego: „Przeżyć”, „Aida” i
„Wielka Wolność”. Wszystkie pokazy cieszyły się pełną
widownią, a wejściówki na biletowane pokazy rozeszły
się na wiele godzin przed pokazem.
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Staraniem BPE 11 września w „Gazecie Wyborczej” 
 ukazał się artykuł przewodniczącej PE, Roberty
METSOLI.

11 września – „Nasza Europa może więcej” - artykuł przewodniczącej PE
Roberty METSOLI

15 września – dyskusja o SOTEU

Dyskusja, która odbyła się we wspólnej siedzibie Biura
Parlamentu Europejskiego w Polsce i Przedstawicielstwa
Komisji Europejskiej w Polsce, dotyczyła wygłoszonego
dzień wcześniej w Strasburgu orędzia o stanie Unii
Europejskiej. Zaproszeni zostali przedstawiciele think
tanków i liderzy opinii w sprawach europejskich. Biuro PE
reprezentował dyrektor Witold Naturski.



DZIAŁANIA BPE WARSZAWA
W 2022 ROKU

RAPORT ROCZNY 2022 28

19-21 września – wizyty komisji Parlamentu Europejskiego w Polsce

We wrześniu wizytę w Polsce złożyły trzy delegacje: Komisji
Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw
Wewnętrznych (LIBE), Komisji Śledczej ds. zbadania
stosowania oprogramowania Pegasus i równoważnego
oprogramowania szpiegowskiego służącego inwigilacji
(PEGA) oraz Komisji Petycji (PETI). Komisje, stosownie do
swoich kompetencji, przyjrzały się kwestii przyjęcia
uchodźców z Ukrainy oraz stosowaniu dyrektywy w sprawie
tymczasowej ochrony; stosowaniu oprogramowania
szpiegowskiego i przypadków ich nielegalnego użycia oraz
złożonym do PE petycjom dotyczącym ochrony przyrody w
Puszczy Białowieskiej i możliwości edukacyjnych dla dzieci z
niepełnosprawnościami. Członkowie każdej z delegacji
odbyli szereg spotkań z przedstawicielami instytucji
rządowych, samorządowych i pozarządowych. Spotkaniom
towarzyszyła obecność mediów, a dla każdej z delegacji
Biuro PE w Polsce zorganizowało konferencję prasową.
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22 - 23 września, Warszawa – inauguracja 8. edycji programu EPAS z
udziałem posła do PE Jana OLBRYCHTA

Blisko 40 nauczycielek i nauczycieli z całej Polski wzięło
udział w inauguracji 8. edycji programu Szkoła-
Ambasador Parlamentu Europejskiego (EPAS), która
odbyła się w Warszawie. Celem wydarzenia było
zapoznanie nowych uczestników z zasadami działania
projektu, a także wyposażenie ich w wiedzę i
umiejętności potrzebne do jego realizacji. W programie
znalazły się m.in. warsztaty metodologiczne, dyskusje z
ekspertami edukacyjnymi, a także spotkanie z posłem
Janem OLBRYCHTEM. Inicjatywa EPAS skierowana jest do
szkół średnich zawodowych i ogólnokształcących i ma na
celu upowszechnianie wiedzy o europejskiej demokracji
parlamentarnej.

28 - 29 września -  zjazd Europe Direct w Zawierciu i spotkanie z
młodzieżą w Radomiu

Dyrektor Biura PEw Polsce, Witold Naturski, uczestniczył
w spotkaniu punktów sieci Europe Direct i
Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, na
którym omówił działania Biura.
Następnego dnia odwiedził Radom, gdzie grupie młodych
liderów środowisk wiejskich opowiedział o PE,
działalności biura i wyborach.
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Biuro PE w Polsce zaprosiło uczennice i uczniów szkół
średnich (w tym z placówek zaangażowanych w
program Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego)
do udziału w stacjonarnych lekcjach języków obcych,
które odbyły się 26 września w Warszawie. Uczestnicy
mieli także możliwość porozmawiać z native
speakerami wybranych języków w kafejce językowej
oraz wziąć udział w quizie z nagrodami. Z oferty tej
skorzystało około 250 osób. Miłośnicy języków, którzy
nie wybrali się do Warszawy, mogli natomiast
spróbować swych sił w konkursie filmowym pt. „Różne
języki – jedna Europa”, w którym nagrodą główną był
kurs online jednego z europejskich języków. Naszymi
partnerami w organizacji obchodów była sieć EUNIC
Warszawa oraz Przedstawicielstwo Komisji
Europejskiej w Polsce. 
Fot. Wojciech Rozenek

26 września - Europejski Dzień Języków
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W Warszawie odbyło się zorganizowane przez Biuro
Parlamentu Europejskiego w Polsce seminarium dla
nauczycieli „W poszukiwaniu twórczych metod
kształtowania aktywności obywatelskiej uczniów”.
Gościem specjalnym wydarzenia był poseł do PE Adam
JARUBAS, który opowiadał o najważniejszych
zadaniach jakie stoją przed komisjami, w których
zasiada. Celem całego projektu jest budowanie
świadomości na temat bioróżnorodności z
wykorzystaniem podcastów. 

30 września - 1 października – seminarium dla nauczycieli z udziałem
posła do PE Adama JARUBASA

2 - 28 października - wystawa „BIAŁORUŚ: MARSZ WOLNOŚCI” na Festiwalu
Kultury Podróży ŚwiatoPogląd w Toruniu

W październiku, w ramach Festiwalu Kultury Podróży
ŚwiatoPogląd w Toruniu, odbyła się współorganizowana
przez Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce wystawa
fotografii „BIAŁORUŚ: MARSZ WOLNOŚCI”. Wystawa
poświęcona była protestom społecznym na Białorusi po
wyborach prezydenckich z 9 sierpnia 2020 r., widzianym
z perspektywy siedmiorga białoruskich fotografów. W
2020 r. Parlament Europejski uhonorował demokratyczną
opozycji na Białorusi Nagrodą im. Sacharowa za wolność
myśli.
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Tegoroczna Nagroda im. Sacharowa za wolność myśli
została przyznana Odważnemu Narodowi
Ukraińskiemu, reprezentowanemu przez wyłonionych
w wyborach prezydenta oraz przywódców i
społeczeństwo obywatelskie. Z tej okazji Biuro
Parlamentu Europejskiego w Polsce przygotowało
podcast: „Zełenski - bohater mimo woli” prezentujący
sylwetkę prezydenta Ukrainy. Nagroda im. Sacharowa
2022 wyróżnia prezydenta Ukrainy Wołodymyra
Zełenskiego za jego odwagę, wytrwałość i oddanie
swojemu narodowi. Wspomina także o roli
pojedynczych osób, w tym przedstawicieli
społeczeństwa obywatelskiego oraz instytucji
państwowych i publicznych.

Podcast „Zełenski - bohater mimo woli” 

21 października – wręczenie medalu Europejskiej Nagrody Obywatelskiej w
Madrycie

Dyrektor Biura PE w Polsce Witold Naturski nagrał
wypowiedź, która została odtworzona w trakcie
wręczenia medalu José Andrésowi, założycielowi
organizacji pozarządowej World Central Kitchen. WCK
zajmująceje się dostarczaniem posiłków na terenach
objętych klęskami czy wojnami. Ceremonia została
zorganizowana przez Biuro PE w Hiszpanii.
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25 października - dni Kariery w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Przedstawicielki Biura Parlamentu Europejskiego w
Polsce wzięły udział w Dniach Kariery, organizowanych
przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Wydarzenie
miało na celu promocję możliwości kariery w instytucjach
Unii Europejskiej. Studenci uczestniczący w wydarzeniu
dowiedzieli się, jakie kroki należy podjąć, by znaleźć
pracę w strukturach europejskich, a także poznali
możliwości odbycia stażu im. Roberta Schumana.

28 października – ceremonia wręczenia Europejskiej Nagrody
Obywatelskiej 2022 w Warszawie z udziałem posłów do PE Andrzeja
HALICKIEGO oraz Janiny OCHOJSKIEJ

„Wolontariusze Bez Granic” to tegoroczni laureaci
polskiej edycji Europejskiej Nagrody Obywatelskiej.
Projekt, realizowany przez Polską Akcję Humanitarną,
nominował poseł do PE Andrzej HALICKI. Po laudacji
wygłoszonej przez posła oraz przemowie poseł do PE i
założycielki organizacji Janiny OCHOJSKIEJ, rozpoczęła
się wystawa „Mój Dom” przedstawiająca zdjęcia
zniszczonych domów w obliczu konfliktów zbrojnych.
Ceremonię uświetnił koncert piosenkarki jazzowej Agi
Zaryan. W wydarzeniu uczestniczyło blisko 70 osób.
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W listopadzie w Warszawie przebywała delegacja
Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia PE (FEMM), w
skład której weszło 4 posłów do Parlamentu
Europejskiego: Arba KOKALARI, Karen MELCHIOR,
Predrag Fred MATIĆ  oraz Margarita DE LA PISA
CARRIÓN. Celem misji było przeprowadzenie serii
spotkań dotyczących praw kobiet, a także zdrowia oraz
praw seksualnych i reprodukcyjnych kobiet w Polsce.
Posłowie do PE spotkali się z przedstawicielami
organizacji pozarządowych, działających na rzecz
legalnej aborcji, a także odwiedzili Ministerstwo
Zdrowia oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej. Komisja zakończyła swoją wizytę
konferencją prasową w Hotelu Mariott.

2-4 listopada – wizyta Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu
Europejskiego w Polsce

Warsztaty o bioróżnorodności dla uczniów szkół średnich i nauczycieli

W listopadzie zakończyła się pierwsza edycja warsztatów
w szkołach poświęconą edukacji o bioróżnorodności.
Celem projektu jest budowanie świadomości o
bioróżnorodności w lokalnych społecznościach i
równocześnie wspieranie aktywności obywatelskiej
uczniów. W trakcie warsztatów uczennice i uczniowie
nabywają nowe kompetencje przy tworzeniu własnego
podcastu. W ramach wartsztatów odbywają się także
szkolenia dla nauczycieli.
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W ramach projektu „Czas działań wspólnie. Poznaj
Unię Europejską!” Biuro Parlamentu Europejskiego w
Polsce i Fundacja Civis Polonus zainicjowały cykl
spotkań na temat rekrutacji i zatrudnienia w
instytucjach unijnych dla społeczności wspolnie.eu.
Pierwsze spotkanie pt. „Kariera w instytucjach Unii
Europejskiej? Poznaj pracę tłumaczy Parlamentu
Europejskiego!” odbyło się online, 16 listopada, z
udziałem 127 uczestników.

16 listopada –społeczność wspolnie.eu poznaje pracę unijnych tłumaczy

21 listopada – szkolenie dla młodszych ambasadorów programu Szkoła-
Ambasador Parlamentu Europejskiego (EPAS) w Warszawie

Podczas warsztatu uczestnicy i uczestniczki poznali
podstawowe informacje o Parlamencie Europejskim,
jego znaczeniu i możliwościach, jakie oferuje młodym
Europejczykom. Ponadto uczestnicy mogli podzielić się
swoimi doświadczeniami związanymi z życiem i
aktywnością we Wspólnocie Europejskiej, a także
wymienić spostrzeżeniami dotyczącymi europejskich
wartości, europejskich celów młodzieżowych oraz
scenariuszy przyszłości Unii Europejskiej. Wszystkie
realizowane zadania mają na celu pomoc uczniom w
przygotowaniu i realizacji szkolnych projektów
edukacyjnych podejmowanych w ramach programu
EPAS.
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Szkolenie zostało zorganizowane przez Biuro
Parlamentu Europejskiego w Polsce we współpracy z
Fundacją Geremka, Wojownikami Klawiatury oraz
Europe Direct Bydgoszcz. Główna część szkolenia
poświęcona była mechanizmom powstawania
dezinformacji oraz jej wpływowi na społeczeństwa.
Omówiono również, w jaki sposób działają media
społecznościowe oraz ich algorytmy. Zaprezentowano
metody weryfikacji informacji oraz źródła rzetelnej
wiedzy o Unii Europejskiej. Ostatnią częścią szkolenia
był quiz na platformie Kahoot dotyczący dezinformacji
oraz wiedzy o Parlamencie Europejskim.

23 listopada – szkolenie dla społeczności wspólnie.eu „Nie daj się
dezinformacji!”

Edukacja klimatyczna: seria warsztatów dla uczniów szkół średnich o
bioróżnorodności

W grudniu 2022 zakończyła się pierwsza tura warsztatów
w szkołach średnich poświęconych bioróżnorodności.
Uczniowie przy wsparciu trenerów przygotowali podcasty
poświęcone bioróżnorodności w kontekście lokalnym lub
też innemu bliskiemu im tematowi związanemu z
przeciwdziałaniem zmianom klimatu. Wielu uczniów po
raz pierwszy zetknęło się z samym pojęciem
różnorodności biologicznej i jej roli dla życia na Ziemi.
Druga tura warsztatów odbędzie się w lutym i w marcu
2023.
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2-4 grudnia – 8.Krajowa Konferencja Ogólnopolskiego Forum Mediów
Akademickich (OFMA) z udziałem posłów do PE Adama JARUBASA, Janusza
LEWANDOWSKIEGO i Bogusława LIBERADZKIEGO

8. Krajowa Konferencja OFMA została zorganizowana
przez Warszawski Instytut Bankowości we współpracy z
Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie oraz
Biurem Parlamentu Europejskiego w Polsce. Debata
odbyła się z udziałem posłów do PE Adama JARUBASA,
Janusza LEWANDOWSKIEGO i Bogusława
LIBERADZKIEGO.  Audytorium stanowiło prawie 90
młodych dziennikarzy. Podczas Konferencji
zaprezentowano również możliwości dziennikarskie
czekające na młodych dziennikarzy w Parlamencie
Europejskim. Prelekcję przeprowadzili przedstawiciele
Biura PE w Polsce.

9 grudnia  – debata „Ukraina w drodze do Europy: aspiracje, wyzwania,
nadzieje" z udziałem posłów do PE Witolda WASZCZYKOWSKIEGO i
Włodzimierza CIMOSZEWICZA

Debata została zorganizowana przez Biuro PE w Polsce
we współpracy z Fundacją Ośrodka Karta. Przed debatą
poseł Witold WASZCZYKOWSKI, przewodniczący
Delegacji do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-
Ukraina, przedstawił najważniejsze kwestie związane z
obecną sytuacją w Ukrainie i jej ewentualnym
członkostwem w UE. Nagranie zostało opublikowane na
stronie BPE na Facebooku. 9 grudnia w Witrynie Domu
Wschodniego odbyła się dyskusja panelowa z udziałem
posła do PE Włodzimierza CIMOSZEWICZA oraz
ekspertów. Debatę poprowadziła Barbara Włodarczyk,
dziennikarka i autorka reportaży o Ukrainie.



DZIAŁANIA BPE WARSZAWA
W 2022 ROKU

RAPORT ROCZNY 2022 38

9-12 grudnia – konferencja Europejskiego Parlamentu Młodzieży

W Warszawie odbyła się Konferencja Regionalna
organizowana przez Europejski Parlament Młodzieży EYP
Poland przy wsparciu Biura Parlamentu Europejskiego w
Polsce. Podczas tegorocznej konferencji uczestnicy
dyskutowali i tworzyli rozwiązania dla wspólnej Europy,
które w przyszłości młode pokolenie chce wdrożyć w
nadziei na lepsze jutro. Uczestnicy zapoznali się z
projektem wspolnie.eu prowadzonym pod egidą
Parlamentu Europejskiego. Mieli także okazję sprawdzić
swoją wiedzę rozwiązując quiz o Parlamencie
Europejskim. W wydarzeniu wzięło udział około setki
uczniów i studentów z Polski i zagranicy.

12-13 grudnia – szkolenie „Nie daj się dezinformacji!” dla społeczności
wspólnie.eu w Krakowie

Warsztaty przeprowadzono stacjonarnie w Krakowie, na
Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Uniwersytetu Jagiellońskiego, we współpracy z Fundacją
Geremka, Wojownikami Klawiatury, Uniwersytetem
Jagiellońskim w Krakowie oraz Europe Direct Kraków.
Główna część szkolenia poświęcona była mechanizmom
powstawania dezinformacji oraz jej wpływowi na
społeczeństwo. Omówiono również, w jaki sposób
działają media społecznościowe oraz ich algorytmy.
Uczestnicy wydarzenia poznali metody weryfikacji
informacji, a także źródła rzetelnej wiedzy o Unii
Europejskiej. Ostatnią częścią szkolenia był quiz
dotyczący dezinformacji oraz wiedzy o Parlamencie
Europejskim. 
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W drugim spotkaniu online w ramach projektu „Czas
działań wspólnie. Poznaj Unię Europejską” wzięło udział
58 uczestników. Na początku spotkania przedstawicielka
PE opowiedziała o projekcie wspólnie.eu oraz działaniach
Biur Parlamentu Europejskiego w Polsce. Prelegenci –
urzędnicy unijni - podzielili się historią swojej ścieżki
zawodowej, kulisami codziennej pracy oraz
doświadczeniami z pracy w Brukseli, Strasburgu i
Warszawie. Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań,
dzielenia się swoimi opiniami i komentarzami. Spotkanie
zorganizowane przez Biuro PE w Polsce i Fundację Civis
Polonus zakończył quiz wiedzy o Parlamencie
Europejskim.

14 grudnia – spotkanie „Kariera w instytucjach UE? Poznaj pracę
ekspertów ds. komunikacji społecznej Parlamentu Europejskiego!”
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Podsumowanie grantów w 2022 roku

W 2022 roku beneficjentami dotacji Dyrekcji
Komunikacyjnej PE był festiwal Watch Docs oraz osiem
redakcji. Trzy z grantów dla mediów zostały poświęcone
Konferencji o Przyszłości Europy: Euroactiv: projekt
Young Leaders for the Future of Europe - materiały
online, np.konferencje, newsletter, banner; Res Publica:
AskEU - artykuły w czterech językach, w tym w polskim;
TOK FM: European Microphone - cykl audycji o
przyszłości UE. Pozostałe granty dla mediów: PAP:
EuroPAPnews - platforma informacyjna o UE; Agora:
Nasza Europa - projekt o ideach kształtujących UE;
Interia: The European Union in the fight against the
effects of the pandemic - cykl polsko-niemieckich
programów o pracach PE; Europejskie Media: Information
vs disinformation: Media in service of citizens - produkcja
m.in. wideo i infografik; Fundacja Res Publica: Central
European Voices on EU - seria publikacji na
najwazniejsze tematy związane z PE. 

Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa
człowieka w filmie składa się z szeregu działań
polegających na emisji filmów dokumentalnych w
różnych miastach Polski, szkołach oraz online. Emisjom
towarzyszą spotkania i debaty poświęcone tematyce
praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem
kontekstu UE. Dodatkowo w 2022 roku Festiwal
szczególnie promował Nagrodę Sacharowa przyznawaną
przez Parlament Europejski. Wywiady z laureatami i
laureatkami Nagrody (m.in. z Ołehem Sencowem) ukazały
się w najważniejszych polskich mediach i dotarły do
ponad pół miliona odbiorców w całej Polsce.
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W roku 2022 zostały zniesione obostrzenia pandemiczne,

dzięki czemu powróciliśmy do organizowania wydarzeń

w siedzibie Biura - w Domu Europy. 

Miniony rok upłynął pod znakiem brutalnej inwazji Rosji

na Ukrainę. Bezpieczeństwo, samowystarczalność

energetyczna, pomoc humanitarna i historyczne

przemiany geopolityczne stały się głównym tematem

prac Parlamentu Europejskiego, co znalazło

odzwierciedlenie w działalności Biura.

Polska została krajem przyjmującym największą liczbę

uchodźców na świecie. Populacja obywateli Ukrainy w

samym Wrocławiu wzrosła do 200.000. Wszystko to, wraz

z rozpoczęciem procesu akcesyjnego Ukrainy do UE

sprawiło, że temat integracji migrantów,

wielojęzyczności i wielokulturowości na stałe zagościł w

repertuarze spotkań organizowanych przez Biuro. 

Dbamy o to, aby organizowane przez nas wydarzenia były

dostępne dla jak najszerszego grona odbiorców. Dlatego

też znakomita większość wydarzeń jest transmitowana

online i tłumaczona na polski język migowy. 

Prowadzimy rekrutację i pracujemy z uczestnikami

programu wspólnie.eu budując europejski wolontariat i

rozszerzając lokalne zdolności operacyjne 

bezustannie podnosimy widzialność Biura w Regionie,

głównie dzięki licznym partnerstwom i ogólnodostępnym

wydarzeniom

popularyzujemy wiedzę o roli i pracy Parlamentu

Europejskiego 
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kontynuujemy cykl spotkań "Z Widokiem na Europę".

Projekt ten jest wspólną inicjatywą Biura PE we Wrocławiu

oraz Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji

Europejskiej. Zakłada organizację wykładów i debat w

formule otwartego salonu, podczas których mieszkańcy

Wrocławia oraz tzw. interesariusze mogą spotykać

postacie szczególnie interesujące z punktu widzenia

szeroko pojętej integracji europejskiej;

służymy obywatelom jako otwarty punkt dostępu do

wiedzy o UE i kontaktu z Posłami oraz z instytucjami Unii

Europejskiej

budujemy rozległą sieć kontaktów z kluczowymi

organizacjami w regionie

wzmacniamy obecność w mediach dostarczając

komentarzy i sprawdzonych wiadomości bezpośrednio z

Parlamentu Europejskiego

aktywnie zwalczamy dezinformację ze szczególnym

naciskiem na ochronę wizerunku UE
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24 stycznia - Z Widokiem na Kreatywną Europę

23 stycznia - Dzień Bez Opakowań Foliowych - Audycja

Z okazji Dnia Bez Opakowań Foliowych w Radio LUZ szef

Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu, Leszek Gaś,

opowiadał w audycji Radia LUZ o tym, co robią Posłowie w

trosce o naszą Planetę. Uważni słuchacze i słuchaczki mieli

szansę otrzymać jedną ze specjalnych toreb z logo Biura PE

we Wrocławiu. Nasze torby zostały uszyte we Wrocławiu i

powstały ze starych banerów promocyjnych. Pokazujemy w

praktyce, jak działa lokalność i gospodarka o obiegu

zamkniętym.
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Tomasz Frankowski- poseł do Parlamentu Europejskiego,
członek Komisji Kultury i Edukacji PE
Katarzyna Biniaszczyk – doradczyni Posła Frankowskiego,
ekspertka d/s programu Kreatywna Europa

Wydarzenie zostało zorganizowane wspólnie przez Biuro
Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu i Przedstawicielstwo
Regionalne Komisji Europejskiej. Było ono skierowane do
artystów, osób pracujących w mediach związanych z sektorem
kreatywnym oraz wszystkich zainteresowanych. Transmisja
debaty była dostępna online na profilu Facebook - Parlament
Europejski - Biuro we Wrocławiu. Nasi goście i gościnie
rozmawiali o możliwościach uzyskania wsparcia finansowego
w ramach grantu Kreatywna Europa, finansowanego przez
Unię Europejską. Wśród zaproszonych gości znaleźli się
między innymi:



24 lutego - 4 odcinek programu Wspólnie.eu

28 stycznia - 3 odcinek programu z cyklu Wspólnie.EU w telewizji Echo24

W 2022 roku kontynuowaliśmy cykl programów Wspólnie.eu,

aby pokazywać naszym widzom jaki wpływ na ich codzienne

życie ma Unia Europejska oraz Parlament Europejski.

3 odcinek rozpoczyna felieton autorstwa Agaty Todorow

poświęcony zmarłemu niedawno przewodniczącemu

Parlamentu Europejskiego Davidowi Sassolemu i wyborowi

nowej przewodniczącej, Roberty Metsoli. To właśnie o nich w

większości rozmawiali prowadzący programu Paweł Czuma,

redaktor naczelny Telewizji Echo24, oraz Leszek Gaś, dyrektor

Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu.
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W 4 odcinku programu Wspólnie.eu Paweł Czuma,
redaktor naczelny Telewizji Echo24, rozmawiał z
dyrektorem Biura Parlamentu Europejskiego we
Wrocławiu Leszkiem Gasiem o stosunku Unii Europejskiej
do agresji rosyjskiej na Ukrainę oraz o poświęconej
tematowi oprogramowania Pegasus debacie, która odbyła
się w Parlamencie Europejskiem. W programie mowa była
również o werdykcie Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości w sprawie Polski oraz o cenach energii w
Polsce i w Unii Europejskiej. Leszek Gaś zaprosił widzów
na nadchodzące wydarzenia organizowane przez Biuro
Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu.



02 marca -Z Widokiem na Zieloną Energię
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We wtorek 2 marca o godzinie16:00 spotkaliśmy się we

wrocławskim Domu Europy na hybrydowej debacie „Z

Widokiem na Zieloną Energię”. W trakcie dyskusji

zastanawialiśmy się, jaką drogę obierze polityka klimatyczna

Unii Europejskiej w obliczu obecnej sytuacji politycznej, czy

jest możliwe całkowite przejście na zieloną energię oraz czy

gaz ziemny można uznać za ekologiczny. 

W debacie wzięli udział posłowie do Parlamentu

Europejskiego będący członkami Komisji PE ds. Przemysłu,

Badań Naukowych i Energii:

- Jerzy Buzek - były premier RP oraz profesor nauk

technicznych

- oraz Łukasz Kohut - działacz społeczny i politolog.

W dyskusji uczestniczyli także przedstawiciele Młodzieżowego

Strajku Klimatycznego, a moderatorem spotkania był dyrektor

Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu, Leszek Gaś.



03 marca - Uroczystość podpisania Europejskiej Karty Równości 
Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.

3 marca Miasto Wrocław podpisało Europejską Kartę Równości

Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. W uroczystości, na

zaproszenie Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, wzięli udział

szefowie Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu i

Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej.

Uczestniczki i uczestnicy spotkania zademonstrowali swój

sprzeciw wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę, przekazali słowa

wsparcia walczącym i złożyli hołd ofiarom wojny. Władze

miejskie poinformowały zebranych o konkretnych inicjatywach

pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Odczytano również

przesłanie Przewodniczącego Komisji Praw Kobiet i

Równouprawnienia Parlamentu Europejskiego, Posła Roberta

Biedronia.
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08 marca - Z Widokiem na kobiety (nie)widzialne 

Dominika Kawalerowicz - dyrektorka Wrocławskiego

Instytutu Kultury;

Patrycja Matusz - prorektorka Uniwersytetu

Wrocławskiego;

Alina Szeptycka - członkini zarządu stowarzyszenia

Kultura Równości;

Renata Granowska - wiceprezydentka Wrocławia;

Magdalena Dobrzańska - Frasyniuk - członkini Społecznej

Rady ds. Edukacji przy Prezydencie Wrocławia.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, Biuro Parlamentu

Europejskiego we Wrocławiu wraz z Przedstawicielstwem

Regionalnym Komisji Europejskiej w Polsce, we współpracy z

Concordia Design zorganizowało dyskusję o sytuacji kobiet w

Polsce. Podczas spotkania wspólnie zastanawialiśmy się nad

losem kobiet widzialnych i niewidzialnych i tym jaki wpływ

miała na to pandemia. Zwróciliśmy uwagę również na fakt, że

kobiety w Polsce muszą borykać się z paradoksem sukcesu i

wykluczenia. Po dyskusji uczestnicy i publiczność mogli

wysłuchać koncertu Kasi Lins.

W debacie udział wzięły:
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18 marca - Z widokiem na fundusze UE dla społeczeństwa obywatelskiego

12 marca - 5 odcinek programu Wspólnie.eu
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18 marca zorganizowaliśmy webinar informacyjny z
ekspertkami Komisji Europejskiej dotyczący naboru
konkursowego w ramach Programu „Obywatele, Równość,
Prawa i Wartości” (CERV). Podczas wydarzenia
wyjaśnialiśmy czym jest CERV, jak prawidłowo napisać
wniosek, jakie warunki musi spełnić organizacja, aby
wziąć udział w konkursie oraz jakie projekty mogą być
finansowane z budżetu programu.

W 5 odcinku programu wspólnie.eu rozmawialiśmy przede

wszystkim o szansach Ukrainy na przystąpienie do Unii

Europejskiej oraz o tym czy możliwe jest uniezależnienie się

Europy od rosyjskich surowców. Próbowaliśmy także

odpowiedzieć na pytanie czy współpraca transatlantycka oraz

pogłębione relacje UE i USA pomogą zatrzymać Putina.



22 marca - Spotkanie z uczniami III Liceum Ogólnokształcącego 
im. Stefana Batorego w Chorzowie

22 marca, dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego we

Wrocławiu, Leszek Gaś, spotkał się z uczniami III Liceum

Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Chorzowie oraz

goszczonymi przez nich w ramach wymiany polsko-słowackiej

uczniami z Bratysławy. Młodzież ucząca się w klasach o profilu

dyplomatycznym miała okazję dowiedzieć się jak działa Unia

Europejska, czym zajmuje się nasze wrocławskie Biuro oraz

poznać jedną z ciekawszych inicjatyw Parlamentu

Europejskiego – społeczność wspólnie.eu.
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24 marca- Z Widokiem na solidarność
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Sofiia Baianova - dziennikarka gazety Nowe Słowo i Radia

Wrocław, tłumaczka, specjalistka ds. marketingu i PR,

uchodźczyni z Donbasu związana z Fundacją Ukraina oraz

Instytutem Praw Migrantów;

dr Agnieszka Florczak – adiuntka w Zakładzie Badań nad

Konfliktami i Przemocą Polityczną w Instytucie Politologii

Uniwersytetu Wrocławskiego, członkini sieci Team Europe;

Joanna Stańczyk – jedna z liderek "Matki na granice",

członkini Wrocławskiej Rady Kobiet przy prezydencie

Wrocławia, wiceprezeska stowarzyszenia Dolnośląski

Kongres Kobiet i pełnomocniczka Kongresu Kobiet we

Wrocławiu;

Sławomir Prusakowski - psycholog, doradca, trener

biznesu, uczestnik projektów antydyskryminacyjnych,

nauczyciel akademicki na Uniwersytecie SWPS.

Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu we współpracy

z Przedstawicielstwem Regionalnym Komisji Europejskiej

zorganizowało debatę "Z widokiem na solidarność", podczas

której rozmawialiśmy o tym, czym są działania pomocowe i jak

mądrze wspierać osoby w potrzebie. Zwróciliśmy również

uwagę na wyzwania stojące przez Polską i Europą w tym

trudnym czasie.

Spotkanie poprowadziła Daria Sudoł - krytyczka, dziennikarka,

prezeska Fundacji Punkt widzenia. W debacie udział wzięli: 



01 kwietnia - 6 odcinek programu Wspólnie.eu

30 marca - Spotkanie z grupą z Niemiec

Kwietniowy program rozpoczęliśmy od felietonu
autorstwa Agaty Todorow, poświęconemu szczytom:
NATO, G7 oraz Rady Europejskiej, które odbyły się w
Brukseli 24 marca. Czy współpraca transatlantycka oraz
pogłębione relacje UE i USA pomogą zatrzymać Putina?
Na to pytanie próbowali odpowiedzieć Paweł Czuma,
redaktor naczelny Telewizji Echo24 oraz stały gość
programu Leszek Gaś, dyrektor Biura Parlamentu
Europejskiego we Wrocławiu. Poruszony został również
temat tego w jaki sposób Unia Europejska walczy z
rosyjską dezinformacją oraz w jaki sposób każdy z nas
może chronić się przed tzw. "fake newsami".

30 marca Dom Europy odwiedziła grupa z Niemiec, która

przyjechała do Wrocławia na zaproszenie Parafii Ewangelicko-

Augsburskiej Opatrzności Bożej we Wrocławiu, z którą Biuro

Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu współpracuje przy

różnych projektach. 

Grupa spotkała się z dyrektorem Leszkiem Gasiem, który

opowiedział między innymi o zadaniach, jakie stoją przed

Biurem PE we Wrocławiu. Uczestnicy dowiedzieli się także o

podejmowanych przez nas inicjatywach i aktywnościach, a

następnie mieli okazję zadać swoje pytania. Wiele z nich

dotyczyło obecnej sytuacji w Polsce w związku z wojną w

Ukrainie. 
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21 kwietnia - Z widokiem na wojnę w Ukrainie

12 kwietnia - Spotkanie z młodzieżą z Gruzji i Ukrainy

12 kwietnia w Domu Europy mieliśmy okazję zorganizować

wyjątkowe spotkanie we współpracy z Parafią Ewangelicko-

Augsburską Opatrzności Bożej we Wrocławiu oraz dr Jakubem

Bornio z Katedry Studiów Europejskich Uniwersytetu

Wrocławskiego.

Młodzi ludzie z Gruzji i Ukrainy, którzy biorą udział w

projekcie EVS Wroclaw Possibilities Know no Borders

koordynowanym przez Parafię Ewangelicko-Augsburską,

opowiedzieli polskim i zagranicznym studentom Uniwersytetu

Wrocławskiego o swoich doświadczeniach wojny oraz

własnych przemyśleniach na temat obecnej sytuacji na

świecie. 
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dr Annie Pacześniak - prof. nadzwyczajnej w Katedrze
Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego;
Bartłomiejowi Potockiemu - dyrektorowi Instytutu
Praw Migrantów;
Dariuszowi Standerskiemu - dyrektorowi legislacji
Klubu Poselskiego Lewicy.

21 kwietnia spotkaliśmy się w Domu Europy, aby
porozmawiać o przyszłości Polski i Europy w kontekście
wojny w Ukrainie. Debata “Z widokiem na wojnę w
Ukrainie” przyciągnęła liczną publiczność, która chętnie
zadawała pytania naszym gościom:

Moderatorami dyskusji byli poseł na Sejm RP IX kadencji,
dr Krzysztof Śmiszek oraz dyrektor Biura Parlamentu
Europejskiego we Wrocławiu, Leszek Gaś.



29 kwietnia - Ukończenie Muralu "O emocjach"

22 kwietnia - 7 odcinek programu Wspólnie.eu

29 kwietnia, po kilku dniach intensywnej pracy,
podopieczni Dolnośląskiego Stowarzyszenia Kuratorów
Sądowych SKS Frontis pod okiem autorki projektu Kariny
Wiki ukończyli mural, który można podziwiać przy ul.
Mikołaja Reja 36. Mural "O emocjach" zwraca uwagę na
konieczność dbania o zdrowie psychiczne dzieci oraz
odpowiednią edukację w tym obszarze. Przedstawia
dziewczynę z zamkniętymi oczami, której różnokolorowe
włosy symbolizują emocje – zarówno te pozytywne, jak i
negatywne. Projekt został zrealizowany w ramach działań
Pracowni Wspólnie.eu - inicjatywy Biura Parlamentu
Europejskiego we Wrocławiu i Strefy Kultury Wrocław. 

W 7 odcinku programu Wspólnie.eu Paweł Czuma, redaktor

naczelny Telewizji Echo24, pytał dyrektora Biura Parlamentu

Europejskiego we Wrocławiu Leszka Gasia o powstający w

ramach inicjatywy Pracownia Wspólnie.eu mural ,,O emocjach"

autorstwa Kariny Wiki. W powstanie muralu, mieszczącego się

przy ul. Reja 36 we Wrocławiu, zaangażowane było Biuro

Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu oraz Dolnośląskie

Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych. Leszek Gaś wyjaśnił

również w jaki sposób Unia Europejska chce chronić

ukraińskie dzieci przed wojną oraz tłumaczył jakie zmiany

Parlament Europejski wprowadza w kwestii równości i

przejrzystości płac między kobietami a mężczyznami w UE.
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07 maja - Europatag Guben-Gubin 2022 / Dzień Europy Gubin-Guben

07 maja - Obchody Dnia Europy 2022
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7 maja można było znaleźć nas także w polsko-
niemieckim Euromieście Gubin-Guben, gdzie wspólnie z
Przedstawicielstwami Komisji Europejskiej i Biurem
Parlamentu Europejskiego w Niemczech przygotowaliśmy
transgraniczne wydarzenie Europatag Guben-Gubin 2022
/ Dzień Europy Gubin-Guben.

Po obu stronach Nysy na uczestników czekały wyjątkowe
atrakcje, takie jak przejażdżka europejskim kołem
młyńskim czy wieczorny pokaz laserowy.

Z okazji Dnia Europy w centrum Wrocławia powstała Strefa

Europejska, która cieszyła się dużym zainteresowaniem

zwiedzających. Ważnym elementem obchodów była gra

miejska „Odkrywcy Europy”, w której udział wzięło aż 38

drużyn, czyli blisko 170 uczestników. Razem z nami byli

również nasi partnerzy: Fundacja Ukraina, Fundacja

EkoRozwoju,  Stowarzyszenie TRATWA i Kultura Równości,

którzy także przyczynili się do sukcesu tego wydarzenia.



13 maja - 8 odcinek programu Wspólnie.eu

07-09 maja - Przegląd filmów Nagrody Publiczności LUX we Wrocławiu 
i Debata "Wojna nie ma w sobie nic z kobiety"
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Obchody Dnia Europy były dobrą okazją do
podsumowania w najnowszym odcinku programu
Wspólnie.eu osiemnastu lat członkostwa Polski w Unii
Europejskiej oraz przypomnienia podwalin i głównych
założeń UE. W programie poruszono również temat nowej
dyrektywy UE dotyczącej wprowadzenia na europejski
rynek uniwersalnej ładowarki USB-C dla przenośnych
urządzeń elektronicznych, co ma na celu zmniejszenie
produkcji elektrośmieci.

W dniach 7 - 9 maja we Wrocławiu odbył się Przegląd filmów

Nagrody Publiczności LUX zrealizowany we współpracy z

Dolnośląskim Centrum Filmowym. Widzowie przez 3 dni mieli

okazję uczestniczyć w bezpłatnych pokazach nominowanych

do Nagrody filmów.  Zwieńczeniem przeglądu była debata pt.

"Wojna nie ma w sobie nic z kobiety".



27 maja - 9 odcinek programu Wspólnie.eu

16 maja - Z Widokiem na literaturę przeciw homofobii 
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W 9 odcinku gospodarze programu Paweł Czuma oraz
Leszek Gaś dyskutowali m.in. na temat przyjętej w
Parlamencie Europejskim rezolucji dotyczącej powstania
Trybunału ds. zbrodni wojennych, który miałby
przeprowadzić śledztwo przeciwko rosyjskim zbrodniarzom
wojennym oraz o tym w jaki sposób Parlament Europejski i
Komisja Europejska wspierają gospodarkę Ukrainy m.in.
poprzez zawieszenie na rok cła na cały ukraiński eksport do
UE. Jednym z tematów było również porozumienie w
sprawie nowych przepisów dotyczących magazynowania
gazu w Unii Europejskiej oraz wprowadzenie minimalnej
globalnej stawki podatku dla międzynarodowych korporacji
działających na terenie Unii Europejskiej.

Podczas spotkania rozmawialiśmy o wydanej w zeszłym roku

antologii „Auschwitz. Pamięć o nieheteronormatywnych

ofiarach obozu” autorstwa Lutza van Dijka, Joanny Ostrowskiej

i Joanny Talewicz-Kwiatkowskiej. Jest to pierwsza polsko-

niemiecko-amerykańska praca badawcza poświęcona

doświadczeniom i pamięci o osobach LGBTIQ+ w czasach II

wojny światowej. Poruszyliśmy także kwestię reportażu

"Hiacynt. PRL wobec homoseksualistów" Remigiusza

Ryzińskiego, który przedstawia operacje milicyjne wymierzone

w homoseksualnych mężczyzn w latach 1985-1987. W

wydarzeniu wzięli udział: Lutz van Dijk i Remigiusz Ryziński.

Rozmowę poprowadził krytyk literacki Dawid Janiuś.



30 maja - Z Widokiem na Nowy Europejski Bauhaus 

27 maja- Spotkanie z uczniami III Liceum Ogólnokształcącego 
im. Stefana Batorego w Chorzowie.
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30 maja 2022 r. w Domu Europy odbyła się debata “Z
Widokiem na Nowy Europejski Bauhaus”, którą
poprowadziła Hanna Schudy, członkini Team Europe.
Udział w debacie wzięli przedstawiciele organizacji
partnerskich NEB, którzy podzielili się swoimi
dotychczasowymi doświadczeniami, refleksjami i
perspektywami na przyszłość. Nowy Europejski Bauhaus to
inicjatywa uruchomiona w 2021 roku przez Komisję
Europejską w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Jej
celem jest podejmowanie różnorodnych działań
zmierzających do bardziej zrównoważonego stylu życia,
który uwzględnia potrzeby zarówno środowiska
naturalnego, jak i wszystkich grup społecznych, a także
uwarunkowania ekonomiczne.

27 maja mieliśmy przyjemność już po raz kolejny gościć w

Domu Europy uczniów z III Liceum Ogólnokształcącego im.

Stefana Batorego w Chorzowie. Uczniowie klasy o profilu

medialno-dyplomatycznym spotkali się z dyrektorem Biura,

Leszkiem Gasiem. Tematem spotkania była organizacja i

działania Parlamentu Europejskiego, a także inicjatywa

wspólnie.eu. 



11 czerwca - Wrocławski Marsz Równości

Czerwiec - Europejska Pasieka Miejska
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11 czerwca, jak co roku, wspólnie z Przedstawicielstwem
Regionalnym Komisji Europejskiej wzięliśmy udział we
Wrocławskim Marszu Równości. Byliśmy także obecni w
Miasteczku Równości, które stanęło tego dnia na placu
Wolności.

Wspólnie z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu

rozpoczęliśmy przygotowania do stworzenia Europejskiej

Pasieki Miejskiej. Projekt ten ma na celu wspieranie lokalnej

bioróżnorodności oraz informowanie o działaniach Parlamentu

Europejskiego na rzecz ochrony środowiska. W jego ramach

zorganizowaliśmy między innymi warsztaty przyrodnicze dla

uczniów szkół podstawowych, podczas których mogli oni

zbudować ekologiczne hotele dla owadów.



13 czerwca- Spotkanie z grupą pierwszoklasistów 
ze szkoły Leonardo da Vinci

11 czerwca - Globalna Wioska wspólnie.eu 
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Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, jak powstaje
europejskie prawo, a sami wcielili się w role posłów i
posłanek do Parlamentu Europejskiego. Podczas specjalnej
sesji plenarnej dyskutowali nad niezwykle ważną kwestią
dotyczącą naszego zdrowia – czy dzieci powinny jeść
słodycze na kolację? 

11 czerwca na Placu Solnym we Wrocławiu zorganizowaliśmy

festiwal Globalna Wioska wspólnie.eu. Odwiedzający nas

goście mogli posłuchać ciekawych dyskusji, obejrzeć stoiska

prezentujące kulturę wielu krajów, a nawet nauczyć się

indyjskich tańców. Wydarzenie zostało zrealizowane wspólnie

z AIESEC Polska i Wrocławskim Centrum Rozwoju

Społecznego.



15 czerwca - Debata podsumowująca projekt GANESA 
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prof. UWr dr hab. Magdalena Tabernacka, 

dr hab. Renata Kusiak-Winter, 

dr Marcin Niodek, 

Anna Tracz-Molasy, 

Magdalena Krakowska, 

Edyta Reinhard 

oraz Anna Knauber.

15 Czerwca w Oratorium Marianum odbyła się debata będąca

podsumowaniem projektu GANESA, który został sfinansowany

z grantu Parlamentu Europejskiego. Został on również objęty

patronatem przez Biuro Parlamentu Europejskiego we

Wrocławiu. 

GANESA to projekt Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Liceum

Ogólnokształcącego nr V we Wrocławiu, w którym udział

wzięli uczniowie szkół średnich oraz studenci. Głównym celem

było zbadanie znaczenia mediacji jako narzędzia

umożliwiającego osiągnięcie trwałego pokoju. Uczestnicy

poświęcili szczególnie dużo uwagi umiejętności

weryfikowania informacji, wrażliwości na grupy

marginalizowane oraz mechanizmom przezwyciężania

etnocentryczności. Zaangażowana młodzież miała także

okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu mediacji i

identyfikacji fake newsów oraz wzmocnić swoje kompetencje

miękkie. 

Osobami odpowiedzialnymi za projekt były: 



20 czerwca - Z Widokiem na cyberbezpieczeństwo 
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dr Jarosław Greser - członek sieci eksperckiej Komisji

Europejskiej Team Europe, Uniwersytet im. Adama

Mickiewicza w Poznaniu;

Julia Jancelewicz – analityczka bezpieczeństwa w

Santander Bank Polska;

dr inż. Wojciech Wodo – ekspert ds. cyberbezpieczeństwa,

Politechnika Wrocławska.

Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu wraz z

przedstawicielstwem Regionalnym Komisji Europejskiej oraz

Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych

Komunikacji Elektronicznej przy Uniwersytecie Wrocławskim

zorganizowało debatę pt. „Z Widokiem na

Cyberbezpieczeństwo”. Jakie zagrożenia czyhają na

użytkowników Internetu? Jak się przed nimi chronić? Jakie

regulacje dotyczące bezpieczeństwa w sieci posiada Unia

Europejska? Na te oraz inne pytania odpowiadali nasi

eksperci: 

Spotkanie poprowadziła Martyna Wilk – ekspertka ds.

cyfryzacji odpowiedzialnej społecznie, twórczyni projektu

Wrocławski Wolontariusz IT, mobilna doradczyni Sektora 3.0.



21 czerwca - Z Widokiem na Europejski Rok Młodzieży 
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Agnieszka Cieślak – ekspertka Narodowej Agencji

Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności;

Anna Kawalec – uczestniczka i specjalistka programu

Erasmus+, twórczyni internetowa;

Jakub Prus – przedstawiciel Regionalnego Punktu

Informacyjnego programu Erasmus+, Dolnośląska

Federacja Organizacji Pozarządowych;

Tobiasz Gajda – członek sieci Team Europe, działacz na

rzecz zwiększenia aktywności obywatelskiej młodzieży

oraz tworzenia polityki młodzieżowej w Urzędzie

Marszałkowskim Województwa Opolskiego.

Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu wraz z

partnerami: Dolnośląską Federacją Organizacji

Pozarządowych, Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji oraz

Narodową Agencją Programu Erasmus+ zorganizowało debatę

„Z Widokiem na Europejski Rok Młodzieży”. Czego oczekuje

europejska młodzież? Co młodym ludziom ma do

zaoferowania Unia Europejska? W jaki sposób uczestnictwo w

europejskich inicjatywach młodzieżowych przekłada się na

zwiększenie szans na rynku pracy? Na te pytania odpowiadali

nasi eksperci:



27 czerwca - 10 odcinek programu Wspólnie.eu

25 czerwca - Debata "Na koniec świata" 
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Dziesiąty odcinek Wspólnie.eu rozpoczął się felietonem
Agaty Sibilak poświęconym zagadnieniom
elektromobilności. Potężnym impulsem do jej rozwoju są
decyzje polityczne na poziomie Unii Europejskiej. Są one
podyktowane obawami o stan środowiska, a dokładnie o
grożącą nam wszystkim katastrofę klimatyczną. O tym, a
także o kryzysie energetycznym, Krajowym Planie
Odbudowy oraz o katastrofalnej w tym zakresie polityce
rządzących rozmawiał z dyrektorem Biura Parlamentu
Europejskiego we Wrocławiu, Leszkiem Gasiem,
prowadzący program red. Paweł Czuma.

25 czerwca w Centrum Sztuk Performatywnych Piekarnia

odbyło się wydarzenie pt. "Na koniec świata" organizowane

przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego. Partnerem

wydarzenia było Biuro Parlamentu Europejskiego we

Wrocławiu. Podczas debaty dyskutowaliśmy o tym, jak polskie

społeczeństwo reaguje na migrantów i jak zmieniała się ta

optyka na przestrzeni czasu.



27 czerwca - Debata "Demokracja Przedstawicielska w Czasach Kryzysu: 
Wyzwania i Perspektywy
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27 czerwca w Domu Europy odbyła się uroczysta inauguracja

Katedry Jean Monnet Uniwersytetu Wrocławskiego utworzonej

w ramach programu Erasmus+.

Głównym celem powołania katedry było pogłębianie

nauczania w dziedzinie studiów europejskich. W związku z

niniejszym spotkaniem zorganizowaliśmy debatę

zatytułowaną "Demokracja Przedstawicielska w Czasach

Kryzysu: Wyzwania i Perspektywy". 

Podczas dyskusji poruszyliśmy kwestie dotyczące relacji

między władzą ustawodawczą i wykonawczą w czasie kryzysu,

roli cyfryzacji w pracy parlamentów, a także propozycji reform

instytucji przedstawicielskich wypracowanych w ramach

Konferencji w sprawie przyszłości Europy.



29 czerwca - Oficjalne otwarcie Europejskiej Pasieki Miejskiej 
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29 czerwca oficjalnie otworzyliśmy Europejską Pasiekę

Miejską. Jej pomysłodawczynią była uczestniczka

ubiegłorocznych warsztatów Pracownia wspólnie.eu, Anna

Tomańska - studentka Uniwersytetu Przyrodniczego we

Wrocławiu.

 

W skład ulokowanej na terenie Wydziału Biologii i Hodowli

Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pasieki

wchodzi 8 drewnianych uli zamieszkałych przez setki tysięcy

pszczół. Obok pasieki posadzona została kwietna łąka, która

stała się źródłem pożywienie dla jej mieszkańców, a na

drzewach zawisły przygotowane przez uczniów szkół

podstawowych ekologiczne hotele dla owadów zapylających. 

Chętni mogli założyć specjalny strój pszczelarski i z bliska

zobaczyć, jak żyją pszczoły. Opiekę nad pasieką przejęło

Studenckie Koło Naukowe Pszczelarzy SKN Apis pod okiem dr

Pawła Migdała. 

Europejska Pasieka Miejska powstała w ramach działań

społeczności wspólnie.eu i wpisuje się w strategie działań

unijnych na rzecz ochrony przyrody i bioróżnorodności.



02-03 lipca - Zamek Grodno - Festiwal Kultury Europejskiej 
- Z radością ku Europie

30 czerwca- Europejskie Kino Letnie 
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W dniach 2 - 3 lipca w Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim
odbyła się II edycja współorganizowanego przez Biuro
Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu Festiwalu Kultury
Europejskiej. W ramach festiwalu odbyło się wiele
koncertów, pokazów i spektakli. Przygotowano także liczne
atrakcje dla najmłodszych gości.

30 czerwca na Wyspie Słodowej ruszyło Europejskie Kino

Letnie Concordia. Cotygodniowe pokazy kina plenerowego

rozpoczęła emisja filmu "Na noże" w reżyserii Riana Johnsona.



27 lipca - 11 odcinek programu Wspólnie.eu

13 lipca - Wykład "Serce europejskiej demokracji”
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W 11 odcinku programu  dyrektor Biura Parlamentu
Europejskiego we Wrocławiu, Leszek Gaś podsumował
działalności Biura w pierwszym półroczu 2022 roku, a
także wskazał najważniejsze projekty i wyzwania stojące
przed Biurem w drugiej połowie roku. 

13 lipca odbyło się spotkanie z uczestnikami i uczestniczkami

projektu "Przyszłość Polski brzmi: demokracja, różnorodność i

NGO", który realizowany był przez Stowarzyszenie Grupy

Odrodzeniowej Orderu Świętego Stanisława oraz organizację

Równi w Różnorodności - Equal in Diversity. 

Dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego Leszek Gaś

poprowadził wykład pt.: „Serce europejskiej demokracji – rola

i działanie Parlamentu Europejskiego”, a następnie

odpowiedział na pytania uczestników. 



12-16 września - Letnia Szkoła Demokracji 

26 sierpnia- 12 odcinek programu Wspólnie.eu
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W dniach 12 – 16 września w Domu Europy odbyła się
Letnia Szkoła Demokracji Uniwersytetu Wrocławskiego pod
hasłem: „Civic Engagement in the Contemporary World”.
Wydarzenie odbyło się w ramach programu STER –
Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich. W ramach zajęć
poruszono takie kwestie jak młodzieżowa partycypacja
obywatelska, udział mniejszości narodowych w sprawach
publicznych czy społeczeństwo obywatelskie w czasie
wojny. Jednym z obecnych gości był Aleś Łahviniec,
białoruski politolog, wykładowca i publicysta, działacz
społeczny i polityczny, dyrektor programowy Free Belarus
University Foundation, który poprowadził wykład:
,,Zaangażowanie obywatelskie w skonsolidowany
autorytaryzm: przypadek Białorusi przed i po 2020 roku".

Jakie wyzwania i plany stoją przed Unią Europejską w

najbliższym czasie? Próbą odpowiedzi na to pytanie była

dyskusja redaktora naczelnego Telewizji Echo 24 Pawła

Czumy z Leszkiem Gasiem dyrektorem Biura Parlamentu

Europejskiego we Wrocławiu oraz z Bartłomiejem Potockim -

dyrektorem Instytutu Praw Migrantów. W programie

poruszone zostały między innymi tematy dotyczące debaty na

temat płacy minimalnej w krajach Unii Europejskiej,

dezinformacji związanej z premierką Finlandii Sanną Marin, a

także programu edukacyjnego dla osób, które przyjechały do

Polski z Ukrainy. 



23 września - Wizyta przedstawicielek i przedstawicieli największych 
organizacji młodzieżowych w Polsce zrzeszonych w Polskiej Radzie 
Organizacji Młodzieżowych PROM 

15-18 września - Bike Days - Festiwal Filmów Rowerowych 
w Kinie Nowe Horyzonty 
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23 września w Biurze Parlamentu Europejskiego we
Wrocławiu mieliśmy przyjemność gościć przedstawicielki i
przedstawicieli największych organizacji młodzieżowych w
Polsce zrzeszonych w Polskiej Radzie Organizacji
Młodzieżowych PROM. 
Rozmawialiśmy o współpracy przy realizacji projektów
promujących zaangażowanie młodych ludzi w działania
demokratyczne w trakcie nadchodzącej kampanii
profrekwencyjnej, której celem jest zwiększenie
świadomego udziału najmłodszych wyborców w wyborach
do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku. Dyrektor Biura,
Leszek Gaś, zaprezentował uczestnikom spotkania
ogólnoeuropejską inicjatywę Parlamentu Europejskiego
noszącą nazwę wspólnie.eu.

Seans filmu ,,Motherload" oficjalnie zakończył Festiwal

Filmów Rowerowych Bike Days w Kinie Nowe Horyzonty. W

czasie jego trwania można było obejrzeć liczne pokazy

filmowe, wystawy zdjęć, a także wziąć udział w warsztatach

rowerowych i zwiedzić wrocławski Welodrom. Jednym z

punktów festiwalu była debata “Czy czeka nas rowerowa

rewolucja? Nowy Europejski Bauhaus jako klucz do

zrównoważonego rozwoju miast”. Podczas debaty

dyskutowano o wyzwaniach dla współczesnej urbanistyki,

promowaniu kultury rowerowej oraz o zmianach społecznych i

kulturowych w dobie wzmożonego wzrostu świadomości

kryzysu klimatycznego.



27 września - Gra symulacyjna ,,Etyczna Moda"

24 września- Europejski Dzień Sąsiada
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27 września w Domu Europy zorganizowaliśmy wspólnie z
Radą Unii Europejskiej oraz Polską Fundacją Dzieci i
Młodzieży grę symulacyjną ,,Etyczna Moda". W grze udział
wzięli uczniowie z Wrocławia, Kluczborka, Katowic i
Zielonej Góry. W ramach gry uczniowie wcielili się w
członków Rady Unii Europejskiej podczas posiedzenia
plenarnego poświęconemu etyczności przemysłu
modowego.

Aby promować wiedzę na temat Parlamentu Europejskiego

wśród najmłodszych, 24 września wzięliśmy udział w Festynie

,,Europejski Dzień Sąsiada", podczas którego młodzi ludzie

mieli okazję dowiedzieć się czym jest i jak działa Unia

Europejska. Wydarzenie odbyło się na terenie Zespołu

Szkolno-Przedszkolnego nr 8 we Wrocławiu. 



08 – 09 października - XIV Kongres Kobiet - Moc jest w nas. 
Kobiety na rzecz pokoju, demokracji, równości i klimatu.

07 październiaka - 13 odcinek programu Wspólnie.eu
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W dniach 8 i 9 października w Hali stulecia odbył się
współorganizowany przez Biuro Parlamentu Europejskiego
we Wrocławiu XIV Kongres Kobiet. Uczestnicy i
uczestniczki z całej Polski dyskutowali między innymi o
ochronie demokracji, przeciwdziałaniu kryzysowi
klimatycznemu, szerokorozumianym równouprawnieniu i o
wojnie w Ukrainie.

Ten odcinek programu poświęcony został przede wszystkim

“Orędziu o stanie Unii” wygłoszonemu 14 września 2022 r.

przez szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen.

Program tradycyjnie poprowadzili Leszek Gaś, dyrektor Biura

Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu oraz Paweł Czuma,

redaktor naczelny Telewizji Echo24.



26 października - Konferencja - Europejska Pasieka Miejska

11 października - Wykład dla licealistów z Zespołu Szkół 
im. J. Kilińskiego w Krapkowicach
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26 października na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odbyła się
konferencja, która była zwieńczeniem projektu „Europejska
Pasieka Miejska”. Dyrektor Leszek Gaś wygłosił wykład pod
tytułem “Działania Unii Europejskiej na rzecz
bioróżnorodności i ochrony pszczół”.

11 października w Domu Europy odbyło się spotkanie z

uczniami Zespołu Szkół im. J. Kilińskiego w Krapkowicach.

Licealiści wysłuchali wykładu na temat roli i funkcjonowania

Parlamentu Europejskiego. 

Spotkanie poprowadził Leszek Gaś, dyrektor Biura Parlamentu

Europejskiego we Wrocławiu.



28 listopada - Warsztaty dla uczniów ze szkół biorących udział w programie 
„Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego" (EPAS)

18 listopada - Europejska Szkoła Otwartości - warsztaty dla nauczycieli
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28 listopada w Biurze Parlamentu Europejskiego we
Wrocławiu odbyły się po raz kolejny warsztaty dla
młodzieży ze szkół licealnych biorących udział w programie
„Szkoła -Ambasador Parlamentu Europejskiego" (EPAS). 
W trakcie spotkania uczestnicy i uczestniczki poznali
podstawowe informacje o Parlamencie Europejskim i jego
znaczeniu, a także o możliwościach, jakie oferuje młodym
Europejczykom. Ponadto uczestnicy mogli się podzielić
swoimi doświadczeniami związanymi z życiem i
aktywnością we Wspólnocie Europejskiej, a także wymienić
spostrzeżeniami dotyczącymi europejskich wartości,
europejskich celów młodzieżowych oraz możliwych
scenariuszy przyszłości Unii Europejskiej. 

W listopadzie wystartowaliśmy z cyklem warsztatów dla

wrocławskich nauczycieli „Europejska Szkoła Otwartości”.

Szkolenie było prowadzone przez trenerki ze stowarzyszenia

Kultura Równości i stowarzyszenia Nomada. Szkolenia miały

na celu dać wiedzę i kompetencje w reagowaniu na przemoc i

przejawy dyskryminacji w szkole.



03 grudnia - Świąteczna Gra Miejska 

03 grudnia - Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami 
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W sobotę 3 grudnia odbyła się świąteczna gra miejska
“Misja: Święta!”, w której udział wzięło 27 drużyn. Zabawa
odbyła się pod hasłem wspólnie.eu „Nadszedł czas, by
działać”, a zadania przygotowane dla uczestników miały
przypominać o potrzebie zjednoczenia w obliczu
współczesnych problemów.

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

obchodzony jest corocznie 3 grudnia. Zainicjowany został

przez ONZ w 1992 roku.

Miasto Wrocław od wielu lat skutecznie usuwa przeszkody

infrastruktury miejskiej dla osób z niepełnosprawnościami. W

celu wymiany dobrych praktyk zorganizowano konferencję z

udziałem miast partnerskich: „Komunikacja w życiu osoby z

niepełnosprawnością”. Udział w tym wydarzeniu, na

zaproszenie Urzędu Miejskiego Wrocławia, wziął Dyrektor

Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu, Leszek Gaś. W

swoim wystąpieniu opowiedział również o wdrożonych

rozwiązaniach legislacyjnych jakie zostały przyjęte przez Unię

Europejską, a także planowanych zmianach dotyczących osób

z niepełnosprawnościami ruchowymi.



9 grudnia - Z widokiem na Nagrodę im. Sacharowa 

8 grudnia- Wrocławski Dzień Paszportu 
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Nagroda im. Sacharowa za wolność myśli została w tym
roku przyznana przez Parlament Europejski Odważnemu
Narodowi Ukraińskiemu reprezentowanemu przez
wyłonionych w wyborach prezydenta oraz przywódców i
społeczeństwo obywatelskie. Z tej okazji Biuro Parlamentu
Europejskiego we Wrocławiu zorganizowało debatę "Z
widokiem na Nagrodę im. Sacharowa za wolność myśli”.
Debata odbyła się 9 grudnia w Domu Europy we Wrocławiu. 
Z naszymi zaproszonymi gośćmi i gościniami
rozmawialiśmy o przyjaźni polsko-ukraińskiej w tworzącym
się we Wrocławiu społeczeństwie wielokulturowym, a także
o przewidywanym kryzysie humanitarnym na Ukrainie.
Oceniliśmy również reakcje Unii Europejskiej na toczącą
się od 24 lutego 2022 r. wojnę. Nasi prelegenci i
prelegentki poruszyli kwestię praw człowieka i prawa
międzynarodowego w kontekście dokonywanych przez
Federację Rosyjską zbrodni wojennych. 

8 grudnia wraz z Liceum Ogólnokształcącym nr V we

Wrocławiu braliśmy udział we Wrocławskim Dniu Paszportu.

To inicjatywa, która umożliwia działającym we Wrocławiu

przedstawicielstwom dyplomatycznym przybliżenie młodym

ludziom reprezentowanych przez siebie krajów. Stoisko Biura

Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu odwiedziło ponad

2500 uczniów wrocławskich szkół, którzy w ten sposób zyskali

możliwość poszerzenia swojej wiedzy o Unii Europejskiej.



23 grudnia - 14 odcinek programu Wspólnie.eu

21 grudnia - List gratulacyjny z okazji przyznania 
Nagrody im. Sacharowa Odważnemu Narodowi Ukraińskiemu
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14 odcinek programu „Wspólnie.eu” poświęcony został
podsumowaniu najważniejszych w skali Wrocławia, Polski i
świata wydarzeń 2022 roku. Dyrektor Leszek Gaś
przypomniał również najciekawsze działania
zorganizowane przez Biuro Parlamentu Europejskiego we
Wrocławiu.

21 grudnia dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego we

Wrocławiu, Leszek Gaś, złożył na ręce Konsula Generalnego

Ukrainy, Yuriiego Tokara, list gratulacyjny z okazji przyznania

Nagrody im. Sacharowa Odważnemu Narodowi Ukraińskiemu.

Oficjalna ceremonia wręczenia nagrody miała miejsce 14

grudnia podczas sesji plenarnej w Strasburgu. 

Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu aktywnie

włącza się w działania na rzecz społeczności ukraińskiej oraz

integracji europejskiej. W swojej misji aktywnie zwalcza

również wszelkie przejawy rosyjskiej dezinformacji zwłaszcza

te obliczone na szerzenie waśni, wymierzone w harmonijne

współistnienie naszych społeczeństw.



DZIAŁANIA BPE 
O CHARAKTERZE CIĄGŁYM

RAPORT ROCZNY 2022 78

BPE często służy obywatelom jako pierwsze miejsce, do którego kierują pytania na temat
pracy i zadań PE. 

Korespondencja z obywatelami

BPE nadzoruje przygotowywany przez firmę zewnętrzną codzienny przegląd prasy
polskiej przeznaczony dla posłów i zainteresowanych pracowników PE. Przegląd skupia
się na informacjach pojawiających się w polskiej prasie, a dotyczących działalności
Parlamentu, przewodniczącego, posłów czy komisji PE. Ponadto BPE informuje centralę
o bieżących wydarzeniach w Polsce, które mogą mieć znaczenie dla Parlamentu

Monitorowanie mediów

Jednym z zadań BPE jest monitorowanie wykorzystania grantów przyznanych przez
Dyrekcję Generalną PE ds. Komunikacji (DG COMM) na projekty służące informowaniu
społeczeństwa o działaniach Parlamentu. Przedstawiciele BPE wspierają dotowane
projekty merytorycznie, sprawdzają, czy są realizowane zgodnie z umową i czy
zapewniają możliwość wypowiedzenia się posłom do PE, a na końcu dokonują oceny
wykonanego projektu. W 2021 roku było to osiem dotacji dla mediów, w tym trzy z puli
Konferencji o Przyszłości Europy oraz jeden grant dla NGO.

Granty DG COMM

W popularyzacji wiedzy o UE BPE ściśle współpracuje z Przedstawicielstwem Komisji
Europejskiej w Polsce, sieciami Team Europe i Europe Direct, a także Centrami
Dokumentacji Europejskiej.

Współdziałanie z instytucjami UE i sieciami partnerskimi
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Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce
 
 

Zespół BPE w Polsce zaprasza do współpracy!
 

Warszawa - Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce
ul. Jasna 14/16a

00-041 Warszawa
+48 22 595 24 70

 
epwarszawa@ep.europa.eu

 
www.europarl.pl www.facebook.com/epwarszawa

 
https://twitter.com/Europarl_PL

 
www.youtube.com/user/ParlamentEuropejski/videos

 
 https://www.instagram.com/pe_polska/

 
Wrocław - Regionalne Biuro Parlamentu Europejskiego

ul. Widok 10
50-052 Wrocław

+ 48 71 337 63 63
 

epwroclaw@europarl.europa.eu www.europarl.pl/wroclaw
 

www.facebook.com/PEWroclaw
 
 


