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1. Nowy koordynator 

 www.facebook.com/ed.torun  
 
 
 www.twitter.com/EDTorun  
 
 
 

Odwiedź nas na: 

    Od kwietnia nowym koordynatorem Punktu Informacji Europejskiej 
Europe Direct—Toruń jest Bartosz Szczepaniak.  

Absolwent stosunków międzynarodowych UMK w Toruniu. Żywo zaanga-
żowany w działania unijne w okresie studiów—odbył liczne staże związane 
z Unią Europejską (w tym miesięczny staż w Parlamencie Europejskim). 
Na rzecz szerzenia europejskich wartości działał  w Europejskim Forum 

Studentów AEGEE-Toruń. 
 Nowemu pracownikowi życzymy powodzenia na nowym stanowisku. 

mailto:europedirect-torun@byd.pl
http://www.europedirect-torun.byd.pl/


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

 

 25 kwietnia w Szkole 
Podstawowej nr 10 w Toruniu 
gościł przedstawiciel Punktu 
Informacji Europejskiej Europe 
Direct—Toruń. Przeprowadził 
on warsztaty dla uczniów szko-
ły związane z możliwościami 
jakie daje Unia Europejska w 
sprawach edukacji i poznawania 
nowych kultur—program Era-
smus+ oraz praktyki w UE. 
Uczniowie szkoły mają do-
świadczenie w wyjazdach w ramach programu wymian międzyszkolnych i Erasmus+ 
to też poszerzenie wiedzy i poznanie możliwości było dla nich dobrą wskazówką na 

przyszłość. 

     Oprócz zagadnień związanych z Era-
smusem, uczniowie poznali system stypen-
dialny związany ze stażami w instytucjach 
unijnych. Już wiedzą, że Parlament, Komi-
sja oraz inne ważne agencje i instytucje 
czekają na tak zdolnych uczniów ;)  

  
 
    Jedna z grup poznawała natomiast tajniki 
pracy Parlamentu Europejskiego. Rozma-
wialiśmy też o plusach i minusach Unii Eu-
ropejskiej oraz szukaliśmy odpowiedzi 
gdzie widoczne jest wsparcie Unii. Oczy-
wiście oprócz dróg i sprzętu dydaktycznego 

w szkole uczniowie wskazali na most gen. Zawadzkiej. Brawa dla nich! 

Łącznie w lekcjach europejskich brało udział kilkudziesięciu uczniów. Ze 
szkołą zobaczymy się już w maju, gdyż to właśnie wtedy odbędzie się kon-
kurs związany z wiedzą o krajach anglojęzycznych, którego PIE ED Toruń 
jest partnerem.  
Dziękujemy za zaufanie i liczymy na dalszą współpracę! Pozdrawiamy. 
 

  

2. Lekcje europejskie—Szkoła podstawowa nr 10 w Toruniu 



    
13 kwietnia w ZSGH w Toruniu odbyły 
się targi edukacyjne. Wśród wystawców 
znalazło się także stoisko Europe Di-
rect—Toruń, gdzie odwiedzający mogli 
dowiedzieć się o możliwościach rozwoju 
w Unii Europejskiej. Omawiane były te-
maty rynku pracy, programu Erasmus+ i 
inne nurtujące odwiedzających kwestie. 
Dziękujemy za zaproszenie i liczymy na 
dalszą współpracę! 

3. Dyżur eksperta ds. funduszy europejskich 

4. Targi edukacyjne „Przystanek 
edukacja” w ZSGH 

24 kwietnia odbył się także kolejny dyżur eksperta ds. funduszy europejskich.  
Zainteresowani mieszkańcy regionu mogli zapytać naszego eksperta w jaki spo-
sób pozyskać fundusze na rozwój 
działalności gospodarczej.  
 
Następny dyżur już 24 maja.  
Zachęcamy do śledzenia naszej 
strony internetowej oraz fanpage’a 
na Facebook’u aby być na bieżąco z 
działaniami Punktu. 
 
Zapraszamy! 



1. Bydgoski Festiwal Nauki  

 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct—Toruń zaprasza wszystkich czytelników i nie 
tylko na Bydgoski Festiwal Nauki. Wraz z WSG Inowrocław organizujemy cykl spotkań i wy-
darzeń dla mieszkańców regionu. Począwszy od zajęć związanych z Unią Europejską przez 
wydarzenia sportowe po kursy pierwszej pomocy.  

Zapraszamy na stronę organizatorów: 

https://www.festiwalnauki.bydgoszcz.pl/ 

A także na naszego Fanpage’a gdzie wkrótce pojawią się kolejne informacje: 

https://www.facebook.com/ed.torun/ 

 

 

 Już 12 maja (w sobotę) zapraszamy wszystkich do Inowrocła-
wia z okazji zbliżającego się święta państw europejskich. Czekać 
tam będzie mnóstwo atrakcji. Goście zostaną przywitani kwiatami, a później wspólnie zaśpiewają 
hymn Unii Europejskiej.  
Dla najmłodszych gry i zabawy oraz możliwość zrobienia zdjęcia z Syriuszem. 
Dla trochę starszych będzie możliwość porozmawiania o Unii, mobilności i aktywności zawodo-
wej. 
Zapraszamy 12 maja do Inowrocławia—Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych WSG, ul. Po-
znańska 43-45, Inowrocław. 
 
 
Więcej od Dniu Europy w Polsce i Europie dowiecie się Państwo z oficjalnej strony: 
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day_pl 

2. Dzień Europy w Inowrocławiu 



 

 

 "Międzyszkolny konkursu wiedzy o krajach anglojęzycznych" 

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 10 

im. Komisji Edukacji Narodowej  
w Toruniu 

u. Bażyńskich 30/36 

Zaprasza uczniów klas 7 szkół podstawowych oraz  klas II 

i III oddziałów gimnazjalnych na 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY 
O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH 

  
ETAP MIĘDZYSZKOLNY: 
Etap międzyszkolny będzie się składał z dwóch części. Część I to 20 pytań otwartych. 
Część II ma formę testu, który uczniowie rozwiązują przy pomocy aplikacji  Kahoot!. Etap 
międzyszkolny odbędzie się 

11 maja 2018r. o godzinie 9:00 w Szkole Podstawowej Nr 10 w Toruniu. 

POZIOM KONKURSU B1/B2 

HONOROWY PATRONAT: 

  

  

 

 

 Jest to kolejna okazja by wesprzeć  edukacyjną w regionie. Punkty Europe Direct   
chętnie  organizacje konkursów. Jeśli planują Państwo organizowanie konkursów o 

tematyce europejskiej i nie tylko—zapraszam do kontaktu. Udzielimy wszelkiej       
możliwej pomocy aby Państwa wydarzenie było dopięte na ostatni guzik.  

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi punktami. 

  

Partne-
rzy kon-
kursu: 

Regulamin konkursu. 

file:///C:/Users/zest1168n12/Desktop/Rożne 2018/Kwiecień 2018/konkurs w SP nr 10/regulamin.doc


Komisja Europejska przyjęła raport dotyczący rozszerzenia 
Wspólnoty o kolejne państwa. Pretendentami do bycia człon-
kiem Unii Europejskiej są obecnie—Macedonia i Albania.  

        Dzięki staraniom akcesyjnym—byłe kraje Jugosławii—
mają szansę na rozwój ekonomiczny. Unia Europejska wyrazi-
ła dalszą chęć wspierania reform związanych z wymogami ak-
cesyjnymi. Federica Mogherini oświadczyła, że „krok naprzód 
Albanii i Macedonii to krok naprzód dla całych Zachodnich 
Bałkan”. 

     Podobnego zdania jest też Komisarz ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i polityki akcesyj-
nej—Johannes Hahn. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że chęć wstąpienia do Unii Europejskiej to 
cykl modernizacji regionu i społeczeństwa. Jednak jak można wyczytać w oświadczeniu—nie    
będzie drogi na skróty, pewne reformy są niezbędne i muszą zostać przeprowadzone tak aby speł-
niać wartości jakimi kieruje się Unia Europejska. 

Więcej: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3342_en.htm 

1. Rozszerzenie Unii Europejskiej 

      
2. Komisja przeciwko dezinformacji w Internecie 

„W związku z ostatnim skandalem związanym z najbardziej znanym porta-
lem społecznościowym świata—Facebookiem, Komisja jest zdania aby za-
pewnić ochronę procesów demokratycznych, europejskich wartości oraz 
bezpieczeństwa” czytamy w komunikacie prasowym. 
 
     W  opinii przedstawicieli Komisji—dezinformacja oraz fałszywe infor-
macje—tzw. „fake news” mogą stanowić poważne zagrożenie dla bezpie-
czeństwa społeczeństw. Komisarze zajmujący się rynkiem cyfrowym, go-
spodarką cyfrową oraz unią bezpieczeństwa apelują do platform społecz-
nościowych, organizacji i instytucji aby zjednoczyć się w związku z istnie-
jącym problemem i rozpocząć prace nad zaostrzeniem prawa, które miało-
by bronić obywateli przed takimi zachowaniami w sieci.  
Komisja Europejska proponuje stworzenie Kodeksu postępowania w zakresie zwalczania dezin-
formacji.  
 
Do grudnia przedstawione zostaną sprawozdania z dotychczasowych prac nad rozwiązaniem pro-
blemu. 
  
 Więcej: KLIK 
.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3342_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3371_pl.htm


 

3. Raport odnośnie bezpieczeństwa na drogach 
Komisja Europejska opublikowała raport dotyczący bezpieczeń-

stwa na drogach za rok 2017.  

Według raportu—europejskie drogi są najbezpieczniejszymi na 

świecie.  

Niestety, w zeszłym roku na drogach zginęło ponad 25 tysięcy 

ludzi (o 300 mniej niż w 2016).   

Plan Komisji Europejskiej zakłada zdecydowaną redukcję       

wypadków śmiertelnych na drogach europejskich. Jednak jak    zaznaczają przedstawiciele Komi-

sji—duża część spraw związanych z bezpieczeństwem leży w gestii krajów członkowskich. Aby 

ujednolicić system bezpieczeństwa na drogach—Komisja planuje wprowadzić w latach 2020-2030 

plan poprawy bezpieczeństwa na drogach.  

Propozycje zmian w prawie mają pojawić się wiosną 2018 roku. Nieoficjalnie mówi się o ogranicze-

niu prędkości w związku z warunkami pogodowymi oraz ujednoliceniu limitów prędkości. 

4. Czy życie w UE jest sprawiedliwe? 

    Wspólne Centrum Badawcze (służba Komisji do spraw nauki i wiedzy) przygotowało 
w roku 2017 sprawozdania dotyczące sprawiedliwości w Unii. Komisja Europejska pod-
kreśla, że sprawiedliwość jest jedną z najważniejszych cech jakimi kierować powinny się 
nie tylko państwa ale także i ludzie.  
Według badanych—aż 58% osób twierdzi, że posiada równe szanse rozwoju. Niestety, 
ale tylko 39% badanych twierdzi, że sprawiedliwość przeważa nad niesprawiedliwością.  
84% badanych twierdzi, że różnice w dochodach są zbyt duże . W większości krajów an-
kietowani stwierdzili, że rządy powinny zapobiec zwiększaniu się dysproporcji zarob-
ków. Dobry stan zdrowia i jakość kształcenia są postrzegane jako kluczowe czynniki  
udanego życia, tak twierdzi 98% i 93% (odpowiednio dla zdrowia i wykształcenia).  
 
       Więcej na ten temat. 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2166

