
Letters of support from  

youth city councils and non-governmental organizations  

that the city of Lublin received during its participation  

in the European Youth Capital 2023 competition 



sempre 
a frente 

Dear Friends, 

LETIER OF SUPPORT 

Lublin, 13th January 2021 

European Vouth Forum 

On behalf of Sempre a Frente Foundation I fully support the city of Lublin in our joint efforts 

to become European Youth Capital. 

For over a year now we've participated immensely in the process of developing both concept 

notes and the applications in the ·contest of European Youth Capital 2023 and 2024. Our 

representatives are in the Advisory Board and also coordinate the process of preparing the 

application. lt gives us a great opportunity to observe a positive motion, a great atmosphere 

and great amounts of youth energy constantly rising in the city. 

As one of leading youth organizations in Lublin and Eurodesk Regional lnformation Point we 

coordinate cooperation between youth organizations and municipality securing youth 

participation on every phase of this process. 

We truły believe that this is a very right time for Lublin to become European Youth Capital. 

Yours sincerely, 

Aleksandra Kulik 
Chairwoman of the Board 

Sempre a Frente Foundation 

Fundacja Sempre a Frente 
ut. Lubartowska 24, 20-085 Lublin 

+48 690 008 018 biuro@sempre.org.pl 



Młodzieżowa Rada Miasta Białystok 

BRM.0031.6.2020 

Białystok, 18 września 2020 r. 

Szanowny Pan 
Krzysztof Żuk 

Prezydent Miasta Lublina 

Młodzieżowa Rada Miasta Białystok składa gratulacje Miastu Lublin, które zostało 
zakwalifikowane do ścisłego finału starań o przyznanie w 2023 roku tytułu Europejskiej Stolicy 
Młodzieży. Fakt ten stanowi docenienie dotychczasowej pracy realizowanej przez środowiska 
młodzieżowe wspólnie z instytucjami oraz władzami samorządowymi. 

Gorąco popieramy kandydaturę Lublina do tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży 
w 2023 r. Wiemy, jak ważny jest rozwój inicjatyw młodzieżowych i wierzymy, że Lublin ma 
potencjał, aby przygotować ciekawy program obchodów, angażując do współpracy różne 
grupy młodzieży. Zdobycie tytułu będzie dla Lublina szansą i inspiracją do rozwoju 
wielowątkowej polityki społecznej, skupiającej się na potrzebach młodych ludzi, 
wykorzystującej w pełni ich potencjał i gwarantującej szanse rozwoju. 

Program obchodów oparty o autentyczną i oddolną energię młodych wniesie nową 
jakość do polityki miejskiej i może stać się inspiracją dla innych miast poszukujących 
innowacyjnych rozwiązań w zakresie polityki młodzieżowej. 

Przewodniczący 

Młodzieżowej Rady 

? t17? {'l~P 
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[Courtesy translation] 

Białystok, 18 September 2020 r. 

 

The Youth City Council of Bialystok 

BRM.0031.6.2020 

 

Mr 

Krzysztof Żuk 

Mayor of Lublin 

The Youth City Council of Bialystok congratulates the City of Lublin, which has been qualified 

for the strict final of its efforts to award the title of European Youth Capital in 2023. This is an 

appreciation of the work done so far by youth communities together with institutions and local 

authorities.  

We strongly support Lublin's candidacy for the title of European Youth Capital in 2023. We 

know the importance of developing youth initiatives and believe that Lublin has the potential 

to prepare an interesting programme of celebrations, involving different groups of young 

people. Winning the title will be an opportunity and inspiration for Lublin to develop a multi-

threaded social policy, focusing on the needs of young people, making full use of their 

potential and guaranteeing opportunities for development.  

A programme of celebrations based on genuine and bottom-up energy for young people will 

add a new quality to urban policy and can inspire other cities looking for innovative youth 

policy solutions. 

 

The Chairman 

of the Youth City Council 

of Bialystok 

Mateusz Peszler 

[hand signature] 



 

Rada Młodzieży Rzeszowa 

ul. J. Piłsudskiego 25, 35-074 Rzeszów, tel./fax 17 748 36 00 

rada.mlodziezy.rzeszow@gmail.com; www.rmr.erzeszow.pl 

www.facebook.com/RadaMlodziezyRzeszowa/ 

 

 

 

Rzeszów, 17.09.2020 r.  

 

 

Szanowny Pan 

Krzysztof Żuk 

Prezydent Miasta Lublina 

 

W imieniu Rady Młodzieży Rzeszowa gratuluję Lublinowi zakwalifikowania się do 

ścisłego finału starań o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży w  2023 roku. Już to jest 

docenieniem dotychczasowej pracy wykonanej przez środowiska młodzieżowe i 

samorządowe. 

Gorąco popieramy kandydaturę Lublina do tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży.  

Mieliśmy ogromną przyjemność współpracować na przestrzeni kilku kadencji z 

Młodzieżowymi Radami Lublina. Wiemy jak ważny jest rozwój inicjatyw młodzieżowych i 

wierzymy. że Lublin jest w stanie przygotować ciekawy program obchodów, angażując do 

współpracy różne grupy młodzieży. 

Zdobycie tytułu będzie dla Lublina szansą i inspiracją do rozwoju wielowątkowej 

polityki społecznej, skupiających się na potrzebach młodych ludzi, wykorzystującej w pełni 

ich potencjał i gwarantującej szanse rozwoju. 

Program obchodów oparty o autentyczną energię młodych wniesie nową jakość do 

polityki miejskiej i może stać się inspiracją dla innych miast poszukujących innowacyjnych 

rozwiązań w zakresie polityki młodzieżowej. 

 

                                                           Z wyrazami szacunku,  

 

 

mailto:rada.mlodziezy.rzeszow@gmail.com
http://www.rmr.erzeszow.pl/


Rzeszow Youth Council 

ul. J. Piłsudskiego 25, 35-074 Rzeszów, tel./fax 17 748 36 00 

rada.mlodziezy.rzeszow@gmail.com; www.rmr.erzeszow.pl 

www.facebook.com/RadaMlodziezyRzeszowa/ 

 

[Courtesy translation] 

 

Rzeszow Youth Council 

Rzeszów, 17 September 2020 r. 

 

Mr 

Krzysztof Żuk 

Mayor of Lublin 

 

On behalf of the Rzeszow Youth Council, I congratulate Lublin on qualifying for the strict final 

of the european youth capital in 2023. This is already an appreciation of the work done so far 

by youth and local authorities.  

We strongly support Lublin's candidacy for the title of European Youth Capital. 

We have had the great pleasure of working with the Youth Councils of Lublin over several 

terms. We know how important it is to develop youth initiatives and we believe. that Lublin is 

able to prepare an interesting program of celebrations, involving various groups of young 

people. 

Winning the title will be an opportunity and inspiration for Lublin to develop a multi-threaded 

social policy, focusing on the needs of young people, making full use of their potential and 

guaranteeing opportunities for development.  

A celebration programme based on genuine youth energy will add a new quality to urban 

policy and can inspire other cities looking for innovative youth policy solutions. 

 

With respect  

 

The Chairman 

Of Rzeszow Youth Council 

Adrian Depa 

[hand signature] 

 

 

mailto:rada.mlodziezy.rzeszow@gmail.com
http://www.rmr.erzeszow.pl/


REKOMENDACJE 

W imieniu Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska, 

gratulujemy Lublinowi zakwalifikowania się do ścisłego finału starań 

o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży w 2023 r. Już to jest docenieniem 

dotychczasowej pracy wykonanej przez środowiska młodzieżowe wspólnie 

z instytucjami oraz władzami samorządowymi. 

Gorąco popieramy kandydaturę Lublina do tytułu Europejskiej Stolicy 

Młodzieży w 2023 r. Wiemy jak ważny jest rozwój inicjatyw młodzieżowych 
i wierzymy, że Lublin jest w stanie przygotować ciekawy program 

obchodów, angażując do współpracy różne grupy młodzieży. Zdobycie 

tytułu będzie dla Lublina szansą i inspiracją do rozwoju wielowątkowej 

polityki społecznej , skupiającej się na potrzebach młodych ludzi, 

wykorzystującej w pełni ich potencjał i gwarantującej szanse rozwoju. 

Program obchodów oparty o autentyczną i oddolną energię młodych wniesie 

nową jakość do polityki miejskiej i może stać się inspiracją dla innych miast 

poszukujących innowacyjnych rozwiązań w zakresie poli tyki młodzieżowej . 

Przewodniczący 

'.?t1,.:rJ~=~~ii ~ 
/ ~ ub~ 1cz 



[Courtesy translation] 

 

MRMG 

(the Youth City Council of Gdańsk) 

 

 

Recommendations 

On behalf of the Youth City Council in Gdańsk, Congratulations on qualifying for Lublin to 

the finals of its efforts for the title of the European Capital of Youth in 2023. This is an 

appreciation of the work done so far by the youth community together with institutions and 

local authorities. 

We strongly support Lublin's candidacy for the title of European Youth Capital in 2023. We 

know how important it is to develop youth initiatives and we believe that Lublin is able to 

prepare an interesting program of celebrations, involving various groups of young people. 

Winning the title will be an opportunity and inspiration for Lublin to develop a multifaceted 

social policy, focusing on the needs of young people, using their full potential and 

guaranteeing development opportunities. 

The event program, based on the authentic and grass-roots energy of young people, will 

bring a new quality to urban policy and may become an inspiration for other cities looking 

for innovative solutions in the field of youth policy. 

 

 

The Chairman  

of the Youth City Council  

of Gdańsk 

Jakub Hamanowicz 

[hand signature] 

  



E - m a i l

OD: Damian Chmielewski <dchmielewski.mrdw@gmail.com>
DO: krzysztof.zuk@lublin.eu
DW:

Temat: Europejska Stolica Młodzieży
Data otrzymania: 2020-09-15 18:11:44

Treść: Szanowny Panie Prezydencie

Gratulujemy Lublinowi zakwalifikowania się do ścisłego finału starań o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży w 2023 roku. Już to jest docenieniem dotychczasowej pracy wykonanej przez środowiska 
młodzieżowe wspólnie z instytucjami oraz władzami samorządowymi.

Gorąco popieramy kandydaturę Lublina do tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży w 2023 roku. Wiemy jak ważny jest rozwój inicjatyw młodzieżowych i wierzymy, że Lublin jest w stanie przygotować 
ciekawy program obchodów, angażując do współpracy różne grupy młodzieży. Zdobycie tytułu będzie dla Lublina szansą i inspiracją do rozwoju wielowątkowej polityki społecznej, skupiającej się na 
potrzebach młodych ludzi, wykorzystującej w pełni ich potencjał i gwarantującej szanse rozwoju.

Program obchodów oparty na autentyczną i oddolną energię młodych wniesie nową jakość do polityki miejskiej i może stać się inspiracją dla innych miast poszukujących innowacyjnych rozwiązań w 
zakresie polityki młodzieżowej.

W imieniu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy życzę powodzenia! Dodatkowo bardzo proszę Pana Prezydenta o przekazanie powyższych gratulacjiMłodzieżowej Radzie Miasta Lublin.

Damian Chmielewski
Przewodniczący
Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
tel. +48 519 049 200
e-mail dchmielewski.mrdw@gmail.com

Wiadomość ta jest przeznaczona tylko dla określonych adresatów i może zawierać informacje prawnie chronione.
Zakazane jest rozpowszechnianie i przesyłanie informacji do osób nieuprawnionych do ich otrzymania.

Zabronione jest także wykorzystywanie tych informacji w celu innym niż zostały przesłane.

Podgląd wiadomości e-mail https://mdok.lublin.eu/mdok/f?p=102:986:16749465791495::::P986...

1 z 1 17.09.2020 10:42



[Courtesy translation] 

 

E-mail 

From: Damian Chmielewski <dchmielewski.mrdw@gmail.com> 

To: krzysztof.zuk@lublin.eu 

Theme: European Youth Capital 

Date: 2020-09-15 18:11:44 

 

Dear Mr. President 

Congratulations to Lublin qualifying for the finals of efforts to become the European Capital 

of Youth in 2023. This is already an appreciation of the work done by the environment so far 

youth together with institutions and local authorities. 

We strongly support Lublin's candidacy for the title of European Youth Capital in 2023. We 

know how important it is to develop youth initiatives and we believe that Lublin is able to 

prepare an interesting program of celebrations involving various groups of young people. 

Winning the title will be an opportunity for Lublin and an inspiration to develop a multi-

threaded social policy focusing on the needs of young people, using their full potential and 

guaranteeing development opportunities. 

The event program based on the authentic and bottom-up energy of young people will bring 

a new quality to urban policy and may become an inspiration for other cities looking for 

innovative solutions in in the field of youth policy. 

On behalf of the Youth District Council of Wawer of the capital city Warsaw. Good luck to 

Warsaw! In addition, I would like to ask the Mayor to convey the above congratulations to 

the Youth City Council of Lublin. 

 

Damian Chmielewski 

The Chairman 

of the Youth District Council of Wawer  

of the capital city Warsaw 
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Młodzieżowa Rada 

Miasta Zamość 
@MRMZamosc2815 

Strona główna 

Informacje 

Zdjęcia 

Filmy 

Wydarzenia 

Posły 

Społeczność 

11h .,/r&rł· i 

•• Lubię to! x\ Obserwuj A Udostępnij 1 ••• 

+.-._ Młodzieżowa Rada Miasta ZamoSć 
Wczoraj o 13:25 6 

Mioclzieżo1ua Rada Miasta Lublin bierze udział w konkursie Młodzieżowa 

Stolica Kultury 2023. Jesteśmy z nich bardzo dumnj jako Młodzież.owa 
Rada Miasta Zamość. Cieszymy się z tego. że uczestniczą w tym 
konkursie, a także z miejsca, które zajmują - obecnie znajdują się w 
drugiej rundzie, tuż obok rumuńskiego Baia Mare i rosyjskiego Kazania. 
Bardzo serdecznie gratu'.ujemy i "zyczymy dalszych sukcesów. Jesteśm'l 
zwami 
hllps:/ivmw.facebook.conll ubfin.ESM2023.kandydaV 

Youth City Council im Lubi.in participation in the competition of the Youtti 
Capital of Culture in 2023. We are very proud of them as the Youth City 
Council in Zamość. We are glad fhat they take part in this ccmpetition 
as well as the places the,' occupy - are currentfy available in the second 
group, next to the Romanian Baia Mare and Russian Kazan. 
Congratulations and gocd luck. We're v.ith you! 
llłlps://v~w, facebook.con/Lubltn.ESM2023.kandydaV 

rl'l I uhiP tnt n ł<nmPJit~n tf:> IJrłnc.tPnnii ,. . 



The city of Lublin is applying to become the European Youth Capital 2023 competing with cities 
all over Europe! It would be very nice if this Polish city received such a title. We support this 
initiative and keep our fingers crossed!

Młodzieżowa Rada Miasta Poznania Q. , t Agata Stron 

Młodzieżowa Rada 
Miasta Poznania 
@mrmpoznan 

Strona główna 

Informacje 

Recenzje 

Posty 

Zdjęcia 

Filmy 

Społeczność 

Wydarzenia 

,., Lubię to! ~ Obserwuj ,ł Udostępnij 

· mrm 
Młodzieżowa Rada Miasta Poznania 
21 maja o 14:34 · G 

Miasto Lublin ubiega się o zostanie Europejską Stolicą Młodzieży 2023 
konkurując z miastami całej Europy! Byłoby bardzo milo gdyby to 
właśnie polskie miasto otrzymałO taki tytuł. Popieramy tą inicjatywę i 
trzymamy kciuki ! .;.;. ,. 

strona kandydata: 
https://www.facebook.com/Lublin. ESM2023 .kandydaV? 
modal=admin_todo_tour 

młOdzieżowa rada miasta Lublin: 
https:/twww.facebook.com/MRM Lublin/?ref=bool<marks 

~-Grupy ~ 

O 1 1 komentarz 

rb lubię toi CJ Komentarz ~ Udostępnij 

fmrmpoznan/posts 



... . . 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ...._:_ .. ··___,· Erasmus+ 

Warszawa, 21 maja 2020 r. 

European Youth Forum 

A LETTER OF SUPPORT 

On behalf of Eurodesk Poland I hereby support the City of Lublin application to 
become the 2023 European Youth Capital. 

Lublin is the city of great youth potential and capacity with many active youth 
organizations. One of them is the Sempre a Frente Foundation, the most active 
Eurodesk Poland multiplier and the winner of the 2020 European Eurodesk Award for 
the best information project. 

At the early stage of the European Youth Capital application process a representative 
of youth organizations from Lublin has consulted us with regard to the possible 
cooperation and common activities to be organized in case Lublin wins the title of the 
2023 European Youth capital. In the name of the Eurodesk Poland National Office I 
have declared Eurodesk support and contribution to the initiatives organized as part 
of the European Youth Capital 2023, in particular to these related to European youth 
information. 

I am profoundly convinced that Lublin would make an excellent European Youth 
Capital and use all the opportunities that come along with this title to its full 
potential. 

Fundacja RozwoJu Systemu Edukacji 
Krajowe Biuro Eurodesk Polska 
Narodowa Agencja Programu Erasmus 1 

Al. Jerozolimskie l42a, 02-305 Warszawa 
TEL. 22 46 31450, FAKS 22 46 31 021, 22 46 31 025 
E·MAtl: eurodesk@eurodesk.pl 

awrzyniec P~{K . .,. uKAq, 
f\JNOAqA 11.oiwc·1 , 

/ 

~ awr:r.uuiec Pater 

he Coordinator of Eurodesk Poland network 

eurodesk.pl eurc desk 
polska 

NIP ;26 10·00·645, REGON 0 10393032 

KRS 0000024777 - Sąd Re1onowy dla m.st War~1awy w Warszawie 
XII Wydział Gospodarczy Kra1owego Re1estru Sądowego 



PROM – Polska Rada Organizacji Młodzieżowych
    ul. Noakowskiego 10/6a, 00-666 Warszawa

www.prom.info.pl, kontakt@prom.info.pl

Warsaw, 15.05.2020 

Reference letter 

To anyone who expresses their interest, 

We would like to certify hereby that the City of Lublin meets all the necessary               
criteria to become the European Capital of Youth 2023. Lublin is a city that for               
many years positively stands out for its pro-youth development policy, visible           
especially in the sphere of cultural and institutional activities. The period of            
greatest prosperity came from 2018, when at the initiative of local NGOs, as part              
of the Erasmus + program, the problems and needs of young people were             
diagnosed and the authorities were recommended to set up an institution and            
since then they support the youth development. 

In 2019, the first edition of the Youth Civic Budget was implemented - as the               
implementation of the recommendation under the aforementioned project.        
Children, youth and students implemented several dozen projects for the amount           
of 96 thousand zloty. In 2019, the Plenipotentiary of the Mayor of Lublin for              
children and youth was also appointed, and it was also the implementation of the              
recommendation to appoint a coordinator of the youth communities. 

In February this year, as part of the implementation of the subsequent            
recommendations, the Municipal Student Ombudsman was appointed. It is worth          
mentioning that this function was taken by the former Councillor of the Lublin             
City Council. The ombudsman operating in Lublin is the first ombudsman in            
Poland who is independent of the school system. As part of developing student             
self-government and promoting its activities, the Lublin Local Government         
League was established - a competition for the most active student           
self-governments. 

Lublin is distinguished by the number and quality of ad hoc working or advisory              
teams and advisory bodies created for an indefinite period. These include the            
Youth City Council whose members are actively involved in the activities of our             
organization as volunteers and experts as well as the Parliament of Children and             
Youth of the Lublin Province. In total, they bring together over 90 people actively              
working for the local community. 

In institutional terms, Lublin has recently become very friendly to young people,            
responding to their problems and enabling real participation of young people in            
the decision-making process of local authorities (it should be sadly pointed out            
that this is not yet the rule). 

The city also focuses on culture. Every year, more and more festivals, concerts             
and events take place during which young people have the chance to broaden             
their horizons. For example, we can mention Night of Culture, Carnival of            
Conjurers, Different Sounds, Jagiellonian Fair or culture workshops that support          
young people in experience-based learning through volunteering. 



PROM – Polska Rada Organizacji Młodzieżowych
    ul. Noakowskiego 10/6a, 00-666 Warszawa

www.prom.info.pl, kontakt@prom.info.pl

In addition, partnership for the implementation of public sector tasks for young            
people by numerous NGOs deserves praise. Foundations such as Sempre a           
Frente or Nowy Staw are among many organizations that are worth highlighting            
because of their activities not only locally but also reaching much further. 

The Polish Council of Youth Organizations, as an umbrella organization, bringing           
together, through its members, over 250,000 young people from all over Poland            
as the National Youth Council associated in the European Youth Forum, carefully            
observes and appreciates the pro-youth activities undertaken in the City of           
Lublin. For this reason, we proudly support the City of Lublin in the pursuit of the                
honourable title of the European Youth Capital 2023. 

Lublin is a truly European city, a region leader, with rich history, tradition and              
boldly looking ahead. It is not only a friendly place for young people - it is a place                  
co-created by young people whose activity has become an immanent part of its             
structure. 

We are happy to provide any further information (using kontakt@prom.info.pl          
and prom.info.pl website).  

Piotr Drzewiecki 

The President of the Polish Council of Youth Organizations 

mailto:kontakt@prom.info.pl


PROM – Polska Rada Organizacji Młodzieżowych
    ul. Noakowskiego 10/6a, 00-666 Warszawa

www.prom.info.pl, kontakt@prom.info.pl

The Polish Council of Youth Organizations is the largest and most diverse            
federation of non-governmental organizations representing the opinions and        
needs of young people in dealing with decision-makers at the national level. It is              
additionally the only organization with the status of the National Youth Council in             
the meaning of the European law and the international agreements. 

Currently, the federation associates 36 organizations in which over 250 thousand           
young people are active. PROM has its representatives in the Council for Dialogue             
with the Young Generation, chairs the National Working Group for EU Youth            
Dialogue, which includes the Ministry of National Education, co-creates the          
Parliamentary Team for Supporting Youth Councils at local government units. 

The statutory objectives of the Polish Council of Youth Organizations include,           
among others: co-setting of the youth policy; promoting the idea of the youth             
participation in public life; representing the member organizations in the public           
sector and among other communities; advocacy of the interests of the young            
people, the organizations of the young people and working for the young people             
in relations with the public administration and other communities; disseminating          
information and promoting the activities of the youth organizations, uniting the           
young people and acting for the benefit of the young people and the             
non-unionized youth; supporting cooperation, exchange of information and        
experience between the youth organizations, uniting the youth and acting for the            
benefit of the youth; facilitating the establishment of contacts between the Polish            
youth organizations and those uniting the youth and the partners abroad;           
supporting the development of the Polish youth and the youth organizations. 



Lublin, 21.05.2020 
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POPARCIE KANDYDATURY 

Sz. P. Krzysztof Żuk 

Prezydent Miasta Lublin 

W imieniu Fundacji Sztukmistrze chcę zapewnić o peb1ym poparciu dla stara11 

Lublina o Lytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 . 

Lublin to miejsce, które 7..as-luże:nie określane jest Miastem Inspiracji, to przestrień 

rozwoju. twórczych„ nieszablonowych działań, wspierające różnorodne środowiska 

i aktywności. Co warte podkreślenia, WY.i~tkowa oferta lmlnuatna Lublina zawiera nie tylko 

aktywności specjalnie przeznaczone dla mlod:z.ieży, ale jest również wynikiem inicjatyw 

oddolnych. tworzonych przez samą młodzież. Miasto Lublin daje przcstrzc1i i wspiera 

młodych twórców. naukowców 

i zaangażowaną społeczność. 

społeczników, rozwijając budując aktywną 

Jedną z takich oddolnych inicjattyw jest Fundacja Sztukmistrze. założona dziesięć 

lat temu przez grupę przyjaciół - studentów. a która obecnie zrzesza największe w Polsce 

środowisko miłośników, amatorów i profesjonalnych artystów nowego cyrku. realizując 

lokalne i międzynarodowe projekty. Dlatego z ogromną satysfakcją ,,,.łączymy się 

w przygotowanie i realizację programu Europejskiej Stolicy Młodzieży. 

Jesteśmy przekonani, że podjęrta inicjatywa służyć będzie społeczności lokalnej, 

wpisując się w strategię rozwoju Mi21sta Lublina i podnosząc jego prestiż na aren.ie 

międzynarodowej . 

Z poważaniem. 

Fundacja Sztukmistr:ze 
Prezes Zatzłdu · 

7 Kh cz cP-. ~ 5-i Ll'l!.A 
/ Joanna Reczek-&wed 
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Lublin, 21 May 2020 

SZTUKMISTRZE FOUNDATION 

 SUPPORT FOR EYC CANDIDATE 

Mr Krzysztof Żuk 

     Mayor of Lublin 

On behalf of the Sztukmistrze Foundation, I wish to express my wholehearted support for 
Lublin’s aspiration to be named European Youth Capital 2023. 

Lublin truly deserves to be branded the City of Inspiration: it is a place fostering development, 
supporting creative and avantgarde initiatives, and open to various groups and activities. It is worth 
stressing that this one-of-a-kind cultural offering of Lublin covers not only activities tailored to the 
expectations of young people but also builds on bottom-up initiatives created by young people 
themselves. Lublin gives space and support to young artists, scientists, and social activists, thus 
helping develop a pro-active and devoted community. 

One of such bottom-up initiative is the Sztukmistrze Foundation, established ten years ago by 
a group of friends, all in their twenties. Today, the initiative has grown into Poland’s largest 
community of new circus afficionados, both amateurs and professionals, involved in local and 
international projects. That is why, it is my great pleasure to become part of the preparation stage and 
then the implementation of the European Youth Capital programme. 

We are fully convinced that the initiative will serve the local community by contributing to 
the city’s development strategy and building up its prestige globally. 

       Respectfully, 

 Joanna Reczek-Szwed 
PRESIDENT 

FUNDACJA SZTUKMISTRZE • T. 515 141 798 E: KONTAKT@SZTUKMISTRZE.PL WWW.SZTUKMISTRZE.PL UL. BISKUPIŃSKA 81/2 • 20-830 LUBLIN 
NIP 946-262-15-63, KRS 0000379359 



Fundacja Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży "Teatrikon"
www.teatrikon.pl

fundacja@teatrikon.pl 

Lublin 19.05.2020

Szanowny Pan
Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublin

Szanowny Panie Prezydencie,

Lubelska Fundacja Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży - „Teatrikon” od lat swoje działania
adresuje przede wszystkim do młodzieży oraz studentów. Nasze najważniejsze  projekty swoim zasięgiem
obejmują  6  województw  w  Polsce,  stałą  współpracę  z  ponad  20-stoma  lubelskimi  szkołami
ponadgimnazjalnymi, czterema uczelniami wyższymi oraz  Urzędem Miasta Lublin. Rokrocznie w projektach
organizowanych przez Teatrikon bierze udział ponad 5000 młodych ludzi. 

Sami  wyrośliśmy  w  trakcie  starań  Miasta  o  tytuł  Europejskiej  Stolicy  Kultury  przeszło  dekadę
temu. Pamiętamy wciąż tamten czas i entuzjazm mieszkańców i mieszkanek naszego miasta. Dlatego tym
bardziej  jesteśmy  dumni  i  wspieramy  działania  Miasta  Lublin  w  konkursie
o tytuł  Europejskiej  Stolicy Młodzieży w 2023  roku.  Jesteśmy przekonani,  że to właśnie nasze miasto
zdobędzie ten prestiżowy tytuł.  Zapewniam Pana o naszej pomocy i pełnym poparciu.

Z poważaniem,

Dane do umów: Fundacja "Teatrikon"  NIP 7123203276  Dane do przelewów:
20-860 Lublin KRS 0000350467 Nazwa banku: mBank
ul. Szpinalskiego 4/17 REGON 060596345 Numer rachunku: 23 1140 1094 0000 2470 8400 1001



[courtesy translation]

Foundation for Creativity, Education and Youth Animation ‘Teatrikon’ 
www.teatrikon.pl fundacja@teatrikon.pl 

Lublin, 19 May 2020
Mr Krzysztof Żuk 
Mayor of Lublin 

Dear Mr Mayor, 

Lublin Foundation for Creativity, Education and Animation of Youth – ‘Teatrikon’ has been
directing its actions primarily to young people and students for years. Our most important
projects cover 6 voivodships in Poland, include permanent cooperation with over 20 Lublin
secondary schools,  4  universities and Lublin  City  Office.  Every year  over  5000 young
people participate in projects organized by ‘Teatrikon’. 

We were brought to life and grew at the time of Lublin’s bid to become a European Capital
of Culture over a decade ago. We still remember that time and the enthusiasm of residents
of our city, men and women alike. That is why, we are all the more proud and support the
City of Lublin in the competition for the title of European Youth Capital in 2023. We are
convinced that our city will win this prestigious title. Let me assure you of our help and full
support.

Yours sincerely,
Dariusz Figura 
President

[hand signature]



 Stowarzyszenie Homo Faber 
20-023 Lublin, ul. Chopina 41/2

biuro: WSPA, 20-150 Lublin,

ul. Bursaki 12, pok. 108 

www.hf.org.pl, info@hf.org.pl 

NIP 946 244 29 78 REGON 432738790 

Konto: 93 1940 1076 3069 8598 0000 0000 

List poparcia 

Od 16 lat działamy w Lublinie. Nasze pierwsze lata opierały się w na pracy i zaangażowaniu 

młodzieży. Jest nam szczególnie miło wesprzeć kandydaturę Lublina w konkursie Europejskiej 

Stolicy Młodzieży 2023. 

Pracujemy na rzecz praw człowieka, przeciw mowie nienawiści i dyskryminacji, zachęcamy 

do decydowania o swojej społeczności, dlatego oddawanie głosu i angażowanie młodych ludzi w

tym obszarze jest ogromnie istotne. W naszej działalności edukacyjnej na terenie Lublina wciąż 

spotykamy się z młodymi osobami, które mocno zaangażowane w aktywność społeczną szukają 

dla siebie miejsca i przestrzeni wśród osób o podobnych pasjach. Miasto Lublin, wychodząc im 

naprzeciw, oferuje takie możliwości. Funkcjonują: Młodzieżowy Budżet Obywatelski, Młodzieżowa 

Rada Miasta. Na terenie Lublina pracuje kilkanaście organizacji pozarządowych o zróżnicowanych 

profilach i formach działania, docierających do różnych grup młodzieży. 

Jako organizacja możemy się pochwalić owocną i wieloletnią już współpracą z 

organizacjami młodzieżowymi. Projekty edukacyjne, integrujące cudzoziemców i cudzoziemki, 

działania kulturalne, happeningi i wiele innych odbywały się przy współpracy z organizacjami, które 

pracę na rzecz i z młodymi uważają za swój priorytet. Nie możemy zapomnieć o młodych 

cudzoziemcach i cudzoziemkach, których głos staje się coraz częściej włączany, kiedy mówimy o

potrzebach i oczekiwaniach młodych w Lublinie. 

Od 16 lat pracujemy na rzecz otwartego na dialog z różnymi grupami społecznymi, 

równego w traktowaniu, prostego w obsłudze, przyjemnego i bezpiecznego dla wszystkich do życia 

miasta. Mamy nadzieję, że poprzez odpowiednie działania wyrównujące szanse edukacyjne, 

włączanie młodych osób do realnego decydowania, planowania i dzielenia się swoją wizją Miasto 

Lublin stanie się prawdziwą Europejską Stolicą Młodzieży. 

Trzymamy kciuki za powodzenie w konkursie!

Z poważaniem, 

Anna Dąbrowska 

Prezeska Stowarzyszenia Homo Faber 



[Courtesy translation]

Homo Faber Association 20-023 Lublin, ul. Chopina 41/2, www.hf.org.pl, info@hf.org.pl

Letter of support 

We have been operating in Lublin for 16 years. Our first years were based around work
and  involvement  of  young  people.  We  are  particularly  pleased  to  support  Lublin's
candidature for the European Youth Capital 2023 competition. 

We work for human rights, against hate speech and discrimination, we encourage people
to decide about their community, so giving a voice and involving young people in this area
is extremely important to us. In our educational activity,  we still  meet young people in
Lublin, who are strongly engaged in social  activity and look for a place and space for
themselves among people who share similar passions. To facilitate them, the city of Lublin,
provides such opportunities. Enough to say that Youth Civic Budget and Youth City Council
are operating in Lublin. Further,  there are several non-governmental organizations with
different profiles and forms of activity, reaching out to different groups of young people in
the city. 

As an organization, we can proudly showcase a fruitful and long-term cooperation with
youth organizations. Educational projects, integrating foreigners, men and women, cultural
activities,  happenings  and  many  others,  have  been  carried  out  in  cooperation  with
organisations that consider work for, and with young people, as their priority. We cannot
forget about young foreigners, men and women alike, whose voice becomes more and
more poignant  and heard of,  in  respect  of  young people’s  needs and expectations in
Lublin. 

For 16 years, we have been working for the benefit of a city that is open to dialogue with
various social groups, fair to everybody, intuitive, resident-friendly, pleasant and safe for
everyone to  live in.  We hope that  through appropriate actions to  equalize educational
opportunities, involving young people in real decision-making, planning and sharing their
vision, the City of Lublin will become a true European Youth Capital. 

We keep our fingers crossed for success in this competition! 

Yours sincerely,
Anna Dąbrowska 
President of Homo Faber Association 
[hand signature]

http://www.hf.org.pl/

