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Wyniki konkursu „Wielobarwna Europa” 

Kolejne lekcje i warsztaty  europejskie za nami! 20 lutego gościliśmy grupę 

żywiołowych trzecioklasistów, którzy wzięli udział w lekcji z cyklu „UE bliżej 

nas”.  28 lutego 2014 r. w Inowrocławiu odbyły się dwa spotkania edukacyj-

ne. Z grupą uczniów porozmawialiśmy o symbolach UE, procesie integracji, 

instytucjach unijnych i wielu innych kwestiach związanych z funkcjonowa-

niem UE. Zdobyte informacje uczniowie zamienili na europejskie upominki. 

Tego samego dnia, dwudziestu uczniów szkoły ponadgimnazjalnej wzięło 

udział w warsztacie „Przepis na aktywność”. EURES, program Erasmus + czy 

Europass to tylko niektóre z kwestii omawianych podczas tego spotkania. 

 

Lekcja europejska „Unia Europejska bliżej nas” 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu plastyczne-
go „Wielobarwna Europa” za nadesłanie swoich prac. Wybór najlep-
szych nie był łatwy, dlatego oprócz trojga laureatów, organizatorzy 
postanowili dodatkowo przyznać dwa wyróżnienia. Nagrodą główną  
w konkursie jest tablet, który powędrował do Mariki Garbaciak  
ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Toruniu. Konkurs został zorganizowa-
ny przez Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct Toruń i Europe 
Direct - Bydgoszcz w ramach Europejskiego Dnia Języków 2013. 

Zapraszamy na comiesięczne  
bezpłatne dyżury z ekspertem  
ds. funduszy europejskich. Odbędą 
się one 24 marca 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 kon-

sultantem 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! 

Dyżury eksperta do spraw funduszy europejskich -   24  marca 2014 r. 

I miejsce:  
Marika Garbaciak (Szkoła Podstawowa nr 10 w Toruniu)  

  
II miejsce:  

Franciszek Wakieć (Szkoła Podstawowa nr 10 w Toruniu)  
  

III miejsce:  
Kornelia Podwolska (Szkoła Podstawowa nr 43 w Bydgoszczy)  

  
Wyróżnienia:  

Kamila Zaliwkowska (Szkoła Podstawowa nr 32 w Bydgoszczy)  
Maria Marach (Szkoła Podstawowa nr 10 w Toruniu)  
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2. Grupa Pompidou nagradza walkę z uzależnieniami 

1. Jestem szefową 

Grupa Pompidou Rady Europy, czyli Międzyrządowa Grupa ds. Współpracy  
na rzecz Zwalczania Nadużywania Narkotyków i Nielegalnego Handlu Narkotykami zaprasza  

do udziału w VI edycji konkursu na najlepsze programy profilaktyczne!  

Projekty powinny dotyczyć zapobiegania uzależnieniom od alkoholu, narkotyków 
tytoniu oraz leków.  W projekcie muszą uczestniczyć osoby w wieku poniżej  
25 lat. Do konkursu zgłosić można projekty sponsorowane przez rząd,  
realizowane przez NGO, sektor prywatny czy społeczności lokalne, ważne  
aby były one realizowane w państwach członkowskich Grupy Pompidou. 
 
Zwycięskie projekty nagrodzone zostaną kwotami wysokości 5 tys. euro.  
 

Termin przesyłania zgłoszeń: 30 marca 2014 r. 

Szczegóły konkursu na stronie: http://www.eurodesk.pl/aktualnosci/nagrody-za-walke-z-uzaleznieniami 

Termin zgłaszania filmów: 13 kwietnia 2014 r.  

3. Wyraź swoją wizję za pomocą video! 

Zajmij stanowisko, stwórz video i podziel się swoją wizją Demokracji Radykalnej dla Europy! Opowiedz, 
czym jest dla Ciebie społeczeństwo otwarte. Jak możemy stworzyć otwarte i włączające społeczeństwo 

europejskie?   

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu pracy audiowizualnej o do-
wolnym gatunku i formie, nakręconej lub stworzonych w dowolnym for-
macie ukazującej, czym dla autora jest społeczeństwo otwarte. Video 
nie powinno być dłuższe niż 5 minut.  Organizatorem konkursu jest Doc 

Next Network. 

Nagroda główna to 2 500 euro! 

Szczegóły konkursu na stronie: http://polska.doc.e.org.pl/radicaldemocracy/ 

Uczennice I lub II klasy szkoły ponadgimnazjalnej z całej Polski zachęcamy do wzięcia udziału  

w piątej edycji konkursu „Jestem szefową”.  

Zadanie polega na wyobrażeniu sobie siebie w roli przywódczej. Uczennice powinny opisać, jakie 
mają cele, co robią na tym stanowisku, dlaczego zdecydowały się je pełnić itp. Ważna jest też kwe-
stia ukazania czy fakt bycia kobietą ma wpływ na sprawowanie władzy. Nagrodą w konkursie jest 
między innymi możliwość inspirującego spotkania z kobietami pełniącymi najwyższe funkcje kierow-
nicze w świecie polityki, biznesu i mediów! Uroczysta gala rozdania nagród odbędzie się w 11 czerw-

ca 2014 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

Termin przesyłania prac: 15 kwietnia 2014 r. 

Konkurs „Jestem szefową” to wspólna inicjatywa Pełnomocnika Rządu 
do Spraw Równego Traktowania i Ministra Edukacji Narodowej, realizo-
wana w partnerstwie z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej  

w Polsce.  

Szczegóły konkursu na stronie: http://ec.europa.eu/polska/news/
announcements/140304_jestem_szefowa_pl.htm 
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1. Jestem szefową 
 
2. Grupa Pompidou nagra-
dza walkę z uzależnieniami 
 
3. Wyraź swoją wizję za po-
mocą video! 
 
4. Konkurs fotograficzny 
„Mój ekodzień” 
 
5. Wybierz Europejski  
Region Przedsiębiorczości 
2015! 
 
7 Konkurs negocjacyjny 
„Proszę mi nie przerywać!” 

Miasta i regiony o najbardziej przyszłościowej wizji w Europie zostaną 

nagrodzone! Komitet Regionów ogłasza V edycję konkursu „Europejski 

Region Przedsiębiorczości 2015”, którego celem jest stworzenie i popula-

ryzowanie prężnych, proekologicznych i przedsiębiorczych regionów  

w całej Europie. Wnioski można składać do 31 marca 2014 r.  

5. Wybierz Europejski Region Przedsiębiorczości 2015! 

Szczegółowe informacje, w tym formularz zgłoszenia znajdą Państwo  

na stronie ERP: www.cor.europa.eu/eer. Szczegółowych informacji udzie-

la:eer-cdr@cor.europa.eu 

6. Konkurs negocjacyjny „Proszę mi nie przerywać!” 

4.  Konkurs fotograficzny „Mój ekodzień” 

Centrum UNEP/GRID - Warszawa zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Mój ekodzień”,  

organizowanego 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 kon-

kursie maksymalnie 3 fotografie. Na zwycięzców czekają tablety i odtwa-

rzacz mp3. Ponadto wybrane przez jury zdjęcia zostaną zaprezentowane 

na wystawach w różnych miastach w Polsce. 

Termin przesyłania fotografii 25 kwietnia 2014 r. 

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

Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjum lub szkoły średniej w województwie 
śląskim, którzy chcą podnieść poziom swojej wiedzy o UE i skonfrontować swoją  

wiedzę z  rówieśnikami.  

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct  
– Katowice oraz Centrum Dokumentacji Europej-
skiej w Katowicach zapraszają do udziału  
w konkursie negocjacyjnym „Proszę mi nie prze-
rywać!”.  

Konkurs jest dwuetapowy. Pierwszy etap to test wiedzy o Unii Europejskiej. Wielki Finał 
odbędzie się 8 kwietnia w czasie Konferencji zorganizowanej w Bibliotece Śląskiej  
w Katowicach. Przystąpi do niego dwóch najlepszych uczniów z każdej szkoły, którzy 
wezmą udział w symulacji obrad Rady Unii Europejskiej. Ich zadaniem będzie opraco-
wanie i przygotowanie określonego tematu i wcielenie się w przedstawicieli któregoś  
z państw członkowskich Unii Europejskiej. Podczas konferencji uczniowie będą mieli  

za zadanie przekonać pozostałe strony do swoich racji .  

Zgłoszenia można przesyłać do 25 marca 2014 r.  

Szczegóły na temat konkursu: http://ec.europa.eu/polska/news/ed/140224_konkurs_ed_katowice_pl.htm  

http://cor.europa.eu/eer
mailto:eer-cdr@cor.europa.eu


Ostatni tegoroczny przystanek EuroFerii 

Unia Europejska bez roamingu? 

Staże dla młodych! 

Szklarska Poręba, Zakopane i Szczawnik - w tych miastach bawiliśmy się podczas tegorocznej odsłony  
akcji edukacyjno-informacyjnej EuroFerie, której organizatorem jest Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej 
w Polsce. Na tych, którzy odwiedzili europejski namiot czekały quizy, konsole z grami, stanowisko informa-
cyjne, strefa odpoczynku a także gorąca kawa, herbata i czekolada. Mówiliśmy między innymi  
o walce z kryzysem, majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego czy nowym programie na rzecz 
kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu Erasmus +. Równolegle do spotkań w górach, dla tych, którzy nie 
mogli odwiedzić nas osobiście, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej przygotowało konkurs online wie-
dzy o UE. Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody. Pierwsza edycja akcji edukacyjno - informacyjnej 

„EuroFerie” odbyła się w 2013 r. 

 

KE uważa, że do 2016 r. opłaty roamingowe powinny zostać zniesione. Według  najnowszego sondażu prze-
prowadzonego na zlecenie Komisji Europejskiej, osoby podróżujące rzadko wykonują połączenia telefonicz-
ne wybierając tańsze smsy, prawie nigdy nie korzystają z mobilnego Internetu w innym kraju UE, niechętnie 
korzystają z poczty elektronicznej, a część z nich, będąc w innym państwie po prostu wyłącza telefon.  
Te nieracjonalne zachowania wynikają z zawyżonych opłat roamingowych. Zupełnie odwrotna sytuacja  
ma miejsce, gdy użytkownicy telefonii komórkowych znajdują się w granicach swojego kraju - w coraz więk-
szym stopniu korzystają z telefonów komórkowych, w szczególności z usług mobilnej transmisji danych. 
„Musimy dokończyć dzieła i znieść opłaty roamingowe. One nie mają sensu także  
z punktu widzenia firm telekomunikacyjnych” – tak brzmi stanowisko wiceprzewod-

niczącej KE Neelie Kroes.  

Greckie Saloniki ogłoszone zostały Europejską Stolicą Młodzieży! Portal Eurodesk informuje, 
że w związku z tym Grecy zaplanowali liczne młodzieżowe wydarzenia, związane między inny-
mi z prezydencją Grecji w Unii Europejskiej czy kampanią przed wyborami do Parlamentu  
Europejskiego. Ponadto młodzież będzie mogła wziąć udział w symulacji obrad europosłów  
i delegatów do Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jakie jeszcze trakcje czekają młodych? Przeko-

namy się niebawem! 

Firmy, które uczestniczyły w grudniowej debacie „Projekt - praca 
dla młodych” nie zawiodły.  Deloitte Polska, Pelion, Infosys BPO 
Poland, Gillette Poland, Dell Products Poland to tylko niektóre z 
piętnastu przedsiębiorstw oferujących płatne staże w ramach projektu "Staże dla mło-
dych"! Staże są efektem debaty "Projekt praca dla młodych" zorganizowanej przez 
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Uniwersytet Łódzki i Gazetę Wybor-

czą we współpracy z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną.  

Program „Staże dla młodych” jest odpowiedzią na problem bezrobocia młodych osób na rynku pracy,  
stanowiący obecnie jedno z głównych wyzwań Unii Europejskiej. 

Za nami kolejna edycja konkursu dla młodych tłumaczy Juvenes Translatores. Znane są już nazwiska  
28 laureatów, wśród których znalazły się po raz pierwszy w historii konkursu - dwie nagrodzone polskiego 
pochodzenia! Laureatką z Polski jest Patrycja Leszczenko z II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III 
Sobieskiego w Krakowie, natomiast Marianna Leszczyk, urodzona w Łodzi zwyciężyła w Austrii. W tegorocz-
nej edycji udział wzięło ponad 3 tys. uczniów z 751 szkół w całej Europie.  Nagrody odbiorą 8 kwietnia  
w Brukseli z rąk komisarz Androulli Vassiliou, odpowiedzialnej za edukację, kulturę, wielojęzyczność i mło-

dzież.  Konkurs organizowany jest przez Komisję Europejską. 

Młodzi poligloci nagrodzeni! 

Saloniki nową Europejską Stolicą Młodzieży! 


