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 Czy ja też mogę wziąć udział w wyborach do Parlamentu Euro-
pejskiego? Ilu polskich reprezentantów zostanie wybranych?  
I co najważniejsze: czy mój głos ma znaczenie? Na te i wiele innych  
pytań odpowiadaliśmy podczas zorganizowanego przez Punkt Informa-
cji Europejskiej Europe Direct – Toruń happeningu profrekwencyjnego 
„Go to vote!”, który odbył się 10 kwietnia w Zespole Szkół Samochodo-

wych im. Józefa Bema w Toruniu. 

 Wybory do Parlamentu Europejskiego już 25 maja, a tymczasem 
w naszym regionie nie każdy wie, że ma prawo wziąć udział w głosowa-
niu. Informowanie postanowiliśmy zacząć od młodzieży ponadgimna-
zjalnej. Happening cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów 
i nauczycieli. Przy stoisku informacyjnym pracownicy Punktu Informa-
cji Europejskiej Europe Direct – Toruń odpowiadali na pytania i udzielali 
informacji dotyczących wyborów i Unii Europejskiej. Przez cały czas 
trwania imprezy każdy chętny mógł oddać głos w sondażu frekwencyj-
nym i moment wrzucenia głosu do urny utrwalić pamiątkowym zdję-
ciem. Każda taka aktywność nagradzana była gadżetem i przypinką 

„GŁOSUJĘ” albo „ WIEM, że MAM PRAWO GŁOSU”. 

 W trakcie happeningu zbieraliśmy prace do dwóch konkursów: 
na najlepsze hasło promujące wybory do Parlamentu Europejskiego 
2014 oraz na ważną sprawę, którą powinien zająć się Parlament nowej 
kadencji. Uczniowie okazali się bardzo kreatywni- zgłoszeń zebraliśmy 
bardzo dużo. Z każdego z konkursów z wielkim trudem wybranych  

zostało trzech laureatów, każdy nagrodzony został pendrivem. 

1. Za nami happening „Go to vote!” 

 Preferujący pracę drużynową mogli spróbować swoich sił w Europejskim 
Kole Fortuny. Tutaj również konkurencja była na tyle silna, że zwycięzców udało 
się wyłonić dopiero w dogrywce. A było o co walczyć! Członkowie pięcioosobo-

wej drużyny zwycięskiej otrzymali w nagrodę pendrive-y 2.0 o pojemności 32 GB. 

Wszystkim aktywnie uczestniczącym w happeningu Punkt Informacji Europejskiej 

Europe Direct – Toruń bardzo dziękuje! 
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11:00 ROZPOCZĘCIE FESTYNU 

12:00 UROCZYSTE OTWARCIE 
Przywitanie gości kwiatami w barwach Unii Europejskiej 

  

12:20 OGŁOSZENIE KONKURSÓW TEMATYCZNYCH: 
Konkurs plastyczny na najładniejszego Syriusza 
Konkurs „Spełnione marzenia – Co Unia Europejska zmieniła w Twoim życiu?” 

  

11:15 – 13:45 NAMIOT INFORMACYJNY: 
10 lat Polski w Unii Europejskiej – ciekawe publikacje o UE dla małych i dużych 

Zapytaj o Unię Europejską – konsultacje z pracownikami Europe Direct 
 Sieci Informacyjne w UE - stoisko informacyjne sieci Europe Direct,  

Eurodesk oraz Enterprise Europe Network 
  

EUROPEJSKIE GRY I ZABAWY: 
Europejskie Koło Fortuny – sprawdź swoją wiedzę o państwach UE 
Balonowy EuroQuiz „112” 
Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej „Odkrywamy Unię Europejską” 

  

PLENER: 

Malowanie flag państw członkowskich UE 
Malowanie na twarzach dzieci flag państw Unii Europejskiej 

  

13:45 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW TEMATYCZNYCH – wręczenie nagród laureatom 

14:00 ZAKOŃCZENIE FESTYNU 

Do udziału w wydarzeniu szczególnie zapraszamy szkoły i przedszkola – przyjdźcie całą klasą!  

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłaszanie grup zorganizowanych na adres e-mail:  

europedirect-torun@byd.pl lub telefonicznie: (52) 567 00 09. 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Toruń przy Wydziale 
Technicznym WSG wraz z Urzędem Miasta Torunia oraz Centrum Informacji 

Młodzieży przy MDK zapraszają do wspólnego świętowania Dnia Europy!  

 Serdecznie zapraszamy mieszkańców Torunia i okolic do aktywnego 
udziału w obchodach Dnia Europy, które zorganizowane zostaną  

9 maja na toruńskim Rynku Staromiejskim. Szczególne atrakcje czekają 
na dzieci i młodzież – dla najmłodszych m.in. europejskie zabawy i konkursy 
z nagrodami, broszury i quizy o Unii Europejskiej. Wszystkich gości powita-
my kwiatami w barwach Unii Europejskiej. Wszystkie te atrakcje oczywiście 

przy akompaniamencie hymnu europejskiego 

W tym roku w sposób szczególny świętujemy Dzień Europy. Dla Polski, któ-
ra w Unii Europejskiej jest już równo 10 lat, jest to dzień podwójnie wyjątkowy. 

Dajmy się ponieść dumie z faktu, że jesteśmy Europejczykami! 

2. Dzień Europy w Toruniu 2. Dzień Europy w Toruniu --  ”Poczuj Europę!””Poczuj Europę!”  

W PROGRAMIE DNIA EUROPY:  

Zapraszamy do wspólnego świętowania DNIA EUROPY!  

Dzień Europy w Złotnikach Kujawskich 

 12 maja 2014 r. Dzień Europy świętować będą dzieci z Przedszkola Publicznego w Złotnikach 
Kujawskich. W obchody uroczystości włączy się Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń.  
Z tej okazji Przedstawiciel Punktu przeprowadzi dla najmłodszych sześć lekcji europejskich, którym 
oprócz ciekawych informacji towarzyszyć będą konkursy i zabawy dla najmłodszych Europejczyków.  
 



3. Dyżury eksperta do spraw funduszy europejskich -   26  maja 2014 r. 

 Od 28 do 31 maja 2014 r. na terenie Bydgoszczy odbywał się będzie Bydgoski Festiwal Nauki.  

Celem Festiwalu jest popularyzacja nauki, kultury i sztuki, promocja wśród mieszkańców Bydgoszczy  

i regionu najważniejszych osiągnięć naukowych, technicznych, a także rozbudzenie zainteresowań  

szeroko rozumianą kulturą i sztuką. Wydarzenie adresowane jest  do wszystkich osób ciekawych zjawisk 

otaczającego nas świata.  

 Z tej okazji 29 maja 2014 r. w Inowrocławiu odbędą się warsztaty „W poszukiwaniu siebie  
na rynku pracy”, zorganizowane przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń.  
 
 Warsztaty składać się z będą trzech części podczas których uczestnicy rozpoznają swoją osobo-
wość oraz wynikające z niej preferencje w kontekście wykonywanych w przyszłości zawodów. Nabyta 
podczas spotkania wiedza będzie przydatna w poszukiwaniu odpowiedniego zawodu a także podczas 
rozmów kwalifikacyjnych. Zdobyte umiejętności pomogą młodzieży odnaleźć siebie na wymagającym 
rynku pracy i ułatwią im stawianie pierwszych kroków w rzeczywistości społeczno – ekonomicznej.   
Po rozpoznaniu swoich preferencji zawodowych, młodzież pozna także skuteczne narzędzia poszukiwa-
nia pracy zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.  

3. Bydgoski Festiwal Nauki 2014 

Zapraszamy na comiesięczne  
bezpłatne dyżury z ekspertem  
ds. funduszy europejskich. Odbędą 
się one 26 maja  2014 r . 
(poniedziałek) w godzinach od 16.00 
do 19.00.  
 

Wszystkich zainteresowanych  
zapraszamy do biura Punktu Infor-
macji Europejskiej Europe Direct - 
Toruń przy ul. Grunwaldzkiej 25 b  
w Toruniu. Prosimy o wcześniejsze 
zgłoszenie chęci wzięcia udziału  
w spotkaniu, kontaktując się  

z konsultantem osobiście w godz. 
pracy biura, mailowo:  
e u r o p e d i r e c t - t o r u n @ b y d . p l  
lub telefonicznie: 052 567 00 09. 
 

Zapraszamy! 

 Głównym celem naszych wydawnictw jest przedstawianie różnych aspektów Unii Europejskiej,  
ze szczególnym uwzględnieniem jej procedur i mechanizmów funkcjonowania, systemu prawnego  
i podejmowania decyzji, a także społeczno-ekonomicznego wymiaru integracji europejskiej oraz prak-
tycznych aspektów obecności Polski w jej strukturach. Dwunasty numer „Studiów i analiz europejskich” 
poświęcony zostanie priorytetom politycznym Komisji Europejskiej na 2014 r., zaś nr 6 „Unii Europejskiej 

– perspektywy społeczno-ekonomiczne” – stanowić będzie podsumowanie 10 lat obecności Polski w UE. 

Termin nadsyłania artykułów: 31 sierpnia 2014 r. 

Szczegółowe informacje na stronie Europe Direct - Toruń: http://www.europedirect-torun.byd.pl/id,124/
nabor-artykulow-do-tytulow-naukowych oraz Europe Direct - Bydgoszcz: http://www.europedirect-

bydgoszcz.byd.pl/index.php?id=53&page=2 

 Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct - 
Bydgoszcz i Toruń przy WSG rozpoczynają nabór  
artykułów do dwóch punktowanych i recenzowanych 
tytułów naukowych: „Studia i analizy europejskie”  
(4 pkt.) oraz „Unia Europejska-perspektywy społeczno-

ekonomiczne” (1 pkt.).  

4. Ruszył nabór do artykułów naukowych ED-Toruń i ED - Bydgoszcz! 

5. Dyżury eksperta ds. funduszy europejskich - 26 maja 2014 r. 



 Jakie znaczenie ma dla Ciebie rozszerzenie UE? Z jakich wcześniejszych  
doświadczeń może czerpać UE, która składa się obecnie z 28 państw członkowskich,  
dążąc do poprawy swojej sytuacji w przyszłości? Komisja Europejska ogłosiła konkurs 
dla uczniów i studentów w wieku od 15 do 25 lat. Ich zadanie polega na udzieleniu odpo-
wiedzi na wyżej postawione pytana pisząc artykuł (do 700 słów) lub umieszczając maksy-

malnie trzy wpisy na swoim blogu.  

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, w tym dwudniowa wycieczka  

do Brukseli i e-czytnik 

Szczegóły i regulamin konkursu znajdziecie tutaj: http://www.europedirect-torun.byd.pl/

id,128/konkurs-pt-jakie-znaczenie-ma-dla-ciebie-rozszerzenie-ue 

3. Jakie znaczenie ma dla Ciebie rozszerzenie UE? 

1. Ogólnopolski konkurs plastyczny „Kolory wolności” 

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 11 maja 2014 r. 

 Uczniów szkół podstawowych z całej Polski zapraszamy do udziału w konkursie  
plastycznym „Kolory wolności”, którego organizatorem jest Kancelaria Sejmu. Patronat  

nad wydarzeniem objęła marszałek Sejmu Ewa Kopacz.  

Na zwycięzców czekają wyjątkowe nagrody! Laureaci otrzymają sprzęt elektroniczny, typu tablet, aparat foto-
graficzny oraz odtwarzacz MP3. Ponadto ich prace zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie 4 czerwca 
2014 r. na terenie Kancelarii Sejmu a uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w Sejmie Rzeczypospolitej 

Polskiej! 

Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A3 przy wykorzystaniu technik rysunku, malar-

stwa lub kolażu, nawiązującej do przełomowych wyborów do Sejmu w 1989 r.  

Prace można przesyłać do 12 maja 2014 r.  

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie sejmowej www.sejm.gov.pl 

najpóźniej 26 maja br.   

Szczegóły dot. konkursu, w tym regulamin oraz formularz zgłoszenia znajdują 
się na stronie: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/komunikat.xsp?

documentId=10E26F609921C934C1257CAF0044982F  

 Zapraszamy do udziału w międzynarodowym konkursie na innowacyjne projekty w obszarze dialogu 
międzykulturowego. Pierwsza edycja konkursu „Nagrody Międzykulturowej” dotyczy tematyki edukacji, party-
cypacji i/lub gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem spraw kobiet i młodzieży. Organizatorem konkursu 
jest Austriackie Forum Kultury w Warszawie w imieniu austriackiego Ministerstwa Europy, Integracji i Spraw 
Zagranicznych.  

 Do udziału w konkursie zaproszone są wszelkie organizacje pożytku publicznego w Polsce, w Austrii i 

na świecie, których działalność dot. szeroko rozumianego dialogu międzykulturowego. Projekt musi dot. tema-

tyki edukacji, partycypacji i/lub gospodarki. Szczególnie istotne są projekty skierowane do kobiet i do młodzie-

ży. Projekt konkursowy musi być prowadzony przynajmniej od roku. 

 

Nagrodą jest dofinansowanie wybranych w drodze konkursu projektów w wysokości: 10.000 Euro, 7.000 Euro i 

5.000 Euro oraz pozostałe nagrody. 

 

Termin składania aplikacji upływa 31 maja 2014. 

 

Aplikować można w języku angielskim przez formularz  znajdujący korzystający się na stronie internetowej: 

http://www.bmeia.gv.at/en/foreign-ministry/foreign-policy/international-cultural-policy/dialogue-of-cultures/

2. Nagroda Międzykulturowa 2014 

http://www.bmeia.gv.at/en/foreign-ministry/foreign-policy/international-cultural-policy/dialogue-of-cultures/current-projects/iaa.html


 

1. Ogólnopolski konkurs 
plastyczny „Kolory wolno-
ści” 
 
2. Nagroda Międzykulturo-
wa 2014  
 
3. Jakie znaczenie ma dla 
Ciebie rozszerzenie UE? 
 
4. European Language  
Label 2014 
 
5. Europeana Video Remix! 
 
6. Konkurs fotograficzny 
„Mój ekodzień” 

5. Europeana Video Remix! 

Jeżeli języki to Twoja pasja, uczysz się ich lub nauczasz innych w innowacyjny sposób a poprzez swoją 
kreatywność motywujesz innych do nauki języków obcych to konkurs European English Label jest właśnie 
dla Ciebie! 
 
Termin nadsyłania wniosków mija 5 maja 2014 r. 
 
Więcej informacji, w tym regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy na stronie: http://ell.org.pl/ 

4. European Language Label 2014 

 Ruszyła kolejna edycja konkursu na najbardziej  
kreatywne projekty dotyczące nauczania i uczenia się  
języków obcych! Komisja Europejska już od 1988 r. nagra-
dza europejskim znakiem innowacyjności w dziedzinie  
nauczania i uczenia się języków obcych m.in. instytucje,  
nauczycieli czy uczniów za nowatorskie projekty językowe.  

 Centrum UNEP/GRID - Warszawa zaprasza do udziału w konkursie fotogra-

ficznym „Mój ekodzień”, organizowanym w ramach ogólnopolskiej kampanii 

„Zrób prezent sobie i środowisku".  

 W Konkursie może wziąć udział każdy, kto fotografuje - zarówno amator, 

jak i profesjonalista! Docenione będą te fotografie, których autorom uda się  

interesująco pokazać, jak w praktyce chronić przyrodę w domu, w pracy, na ulicy. 

Jeden uczestnik może zgłosić do udziału w konkursie maksymalnie 3 fotografie.  

6.  Konkurs fotograficzny „Mój ekodzień” 

Termin przesyłania fotografii został przedłużony do 15 maja 2014 r. 

Szczegóły konkursu na stronie: http://www.ekoprezent.org/konkurs 

Na zwycięzców czekają tablety i odtwarzacz mp3. Ponadto zdjęcia wybrane przez jury zostaną zaprezentowane 

na wystawach w różnych miastach w Polsce. 

 Zapraszamy do udziału w nietypowym konkursie dla uczniów w wieku 

od 13 do 19 lat „Europeana Video Remix”!  Zadaniem uczestników jest stwo-

rzenie jak najciekawszego montażu dokumentów dostępnych w europejskiej  

bibliotece cyfrowej – Europeanie!  

Europeana to zbiór dokumentów o historii i kulturze Europy, stworzony dzięki 

wsparciu Komisji Europejskiej. Zadaniem uczestników konkursu jest wybranie 

jednego z czterech proponowanych tematów: 

W celu lepszego wyjaśnienia zasad konkursu stworzony został specjalny 
przewodnik, który dostępny jest na stronie: http://www.slideshare.net/
slideshow/embed_code/33079279?rel=0#btnNext. Regulamin „Europeana 
Video Remix” znajduje się natomiast tutaj: http://videoremix.europeana.eu/
docs/regulamin_konkursu_remix_pl_final.pdf  

a) 100. rocznica I Wojny Światowej,  
b) 25. rocznica transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej,  
c) Historia mody i stylu,  
d) Historia technologii i mediów, 

pobranie obrazów, zdjęć, dźwięków, materiałów wideo lub obiektów cyfro-

wych oraz dodanie komentarza i zmontowanie własnej historii – krótkiego 

filmu wideo, który należy umieścić na YouTube, Dailymotion lub Vimeo.  

Nagrodami w konkursie są aparaty fotograficzne. 

Zgłoszenia należy przesyłać do 25 maja 

2014 r. 

http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/33079279?rel=0#btnNext
http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/33079279?rel=0#btnNext
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W maju mamy co świętować!W maju mamy co świętować!  

Kompendium „Unia Europejska na skróty” 

 Maj to wyjątkowy miesiąc dla każdego Europejczyka. Co roku w tym czasie hucznie obchodzimy 
Dzień Europy oraz świętujemy rocznicę przystąpienia Polski wraz z dziewięcioma innymi państwami  
do Unii Europejskiej. W tym jednak roku maj przyniesie nam jeszcze więcej powodów do radości.  

 1 maja świętować będziemy historyczną rocznicę największego rozszerze-
nia UE. Rozszerzenia, które miało miejsce w 2004 r. i którego konsekwencją  
jest fakt, że Polska w tym roku świętuje 10 lat w Unii Europejskiej! Z tej okazji 
Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct, a także inne organizacje w całym 
kraju organizują wiele wydarzeń, takich jak konferencje, debaty, seminaria  
czy konkursy. Na specjalnie uruchomionej przez Przedstawicielstwo Komisji  
Europejskie j  st ronie in ternetowej:  ht tp: / /ec .europa.eu/polska/
news/140417_10_lat_polski_w_ue_pl.htm zaprezentowane zostały najważniejsze  
z nich. Jeżeli nie możesz w nich uczestniczyć to bądź na bieżąco śledźąc je  
na żywo używając #10latPolskaUE.  

 9 maja to data, która powinna być znana wszystkim Europejczykom - 

Dzień Europy. Z tej okazji co roku w wielu miastach Polski odbywają się 

happeningi, gry miejskie, spotkania i konferencje. Nie inaczej będzie i tym  
razem. Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń zaprasza wszyst-
kich mieszkańców Torunia i okolic na wspólne świętowanie 9 maja na Rynku 
Staromiejskim. Ponieważ imprez z okazji Dnia Europy będzie w Polsce bardzo 
wiele, zapraszamy na stronę internetową: http://ec.europa.eu/polska/
news/140422_dzien_europy_2014_pl.htm, na której znajdą Państwo zapowie-
dzi najważniejszych z nich. Wydarzenia można także śledzić "na żywo" używa-
jąc #DzienEuropy2014.  

10 lat Polski w Unii Europejskiej 

Dzień Europy 2014 

Wybory do Parlamentu Europejskiego  

 25 maja każdy obywatel Unii Europejskiej będzie mógł oddać swój głos  
w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Tego dnia Europejczycy z wszystkich 
państw członkowskich wybiorą 751 europosłów. Polacy wybiorą 51 swoich przed-
stawicieli.  W ostatnich eurowyborach w 2009 roku, frekwencja w Polsce wyniosła 
niecałe 25 proc. Chcemy, żeby tym razem do urn wyborczych poszło znacznie  
więcej Polaków. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce uruchomiło  
specjalny serwis informujący o najważniejszych działaniach  organizowanymi przed 
wyborami do Parlamentu Europejskiego. Znajdą tam Państwo wiadomości na temat 
działań prowadzonych przez Komisję Europejską w Polsce oraz Punkty Informacji 
Europejskiej Europe Direct z całego kraju. Zapraszamy na: http://ec.europa.eu/
polska/news/140407_wybory_do_pe_wydarzenia_pl.htm. 

Wszystkich Europejczyków gorąco zachęcamy do zapoznania się z nowym „dzieckiem” Przedstawiciel-
stwa Komisji Europejskiej w Polsce - kompendium wiedzy „Unia Europejska na skróty”! Jest to przewodnik, 
który kompleksowo przybliży państwu kwestie związane z funkcjonowaniem UE. Znajdują się tam informacje 
między innymi na temat studiowania, pracy, podróżowania, przedsiębiorczości w UE. Dzięki „UE na skróty” 
poznają Państwo historię integracji, korzyści i koszty przyjęcia wspólnej waluty euro a także swoje prawa  
i obowiązki jako Europejczyków. Kompendium to wspaniały sposób aby pokazać, jak w ciekawy i inspirujący 
sposób przekazać uczniom wiedzę dotyczącą funkcjonowania UE. 
Właśnie dlatego szczególnie zachęcamy do zapoznania się z nim 
wszystkich pedagogów. Pod wskazanymi linkami znajdują się  
następujące wersje do zgrania: 

Wersja na pendriva - https://drive.google.com/file/

d/0B0hFFujXaWSQUkhlOFpDMjFfdFE/edit?usp=sharing 

Wersja internetowa - https://drive.google.com/file/

d/0B0hFFujXaWSQa3Qxd0NRQ2pzaTg/edit?usp=sharing 
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