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1. Wyniki konkursów „Zjednoczeni w różno-

rodności” 2016 (VII edycja) 

 www.facebook.com/ed.torun  

 

 

 www.twitter.com/EDTorun  

 

 

 

Odwiedź nas na: 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursów za nadesłanie 

prac. To kolejna edycja konkursów, która cieszyła się dużym zaintere-

sowaniem. Poziom nadesłanych prac był wysoki i bardzo wyrównany. 

Wybrać najlepsze nie było łatwo! Poniżej zamieszczamy listę osób na-

grodzonych i wyróżnionych w konkursach. Serdecznie gratulujemy! 

Kolejna edycja konkursów już jesienią 2017.  

     Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 20 marca 2017 r. (poniedziałek) o 

godz. 11:00 w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy (ul. Królowej Ja-

dwigi 14, budynek L – Akademicka Przestrzeń Kulturalna, Galeria nad Brdą).         

Na tę uroczystość serdecznie zapraszamy wszystkich laureatów i osoby wy-

różnione wraz z nauczycielami, rodzicami lub opiekunami. Uprzejmie prosi-

my o wcześniejsze potwierdzenie przybycia drogą mailową na adres europe-

direct-bydgoszcz@byd.pl lub telefoniczną pod nr: (52) 567 00 69.  

     Organizatorzy konkursów: 

Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz 
i Toruń, Punkty Eurodesk w Bydgoszczy i Inowrocławiu, 
Szkoła Języków Obcych w Bydgoszczy, 
Centrum Europejskie im. Roberta Schumana, 
Wyższa Szkoła Gospodarki 

Partnerzy konkursów: 
Posłowie do Parlamentu Europejskiego 

Janusz Zemke, Tadeusz Zwiefka i Kosma Złotowski 
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3. Dyżury eksperta do spraw funduszy europejskich -   26  maja 2014 r. 

3. Spotkanie z ekspertem — 28 marca 2017 r. 

 Zapraszamy na comiesięczne, bezpłatne spotkanie z eks-
pertem ds. funduszy europejskich. Odbędzie się ono 28 marca 
2017 r. w godzinach od 16.00 do 19.00. Wszystkich zainteresowa-
nych zapraszamy do biura Punktu Informacji Europejskiej Europe 
Direct - Toruń przy ul. Grunwaldzkiej 25b w Toruniu. Prosimy o 
wcześniejsze zgłoszenie chęci wzięcia udziału w spotkaniu, kon-
taktując się z konsultantem osobiście w godzinach pracy biura, 
mailowo: europedirect-torun@byd.pl lub telefonicznie: 052 567 00 
09. 

     

2. Walentynkowe lekcje europejskie w Gimnazjum nr 10 w 
Toruniu 

 

Zapraszamy aktywną i zainteresowaną  tematami europej-

skimi młodzież na kolejne spotkanie Klubu Liderów Mło-

dzieżowych!  Spotkanie odbędzie się 30 marca w biurze 

PIEED-Toruń. 

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu: europedirect-

torun@byd.pl lub po numerem 525670009. 

4. Spotkanie KLM — 30.03.2017  

14 lutego 2017 r. przedstawiciel PIE ED-Toruń poprowadził dla gimnazjalistów z Torunia (Gimnazjum nr 

10) lekcje europejską poświęconą tematyce strefy Schengen i Euro Młodzież poznała najważniejsze in-

formacje związane z Schengen i dowiedziała się czym ten obszar jest. Uczniowie dowiedzieli się  jak po-

wstawała strefa, jakie korzyści niesie ze sobą obecność Polski w Schengen, ile państw należy do strefy 

oraz co dla każdego Europejczyka oznacza brak kontroli granicznej. 

Młodzież dowiedziała się jak powstało euro, na jakich zasadach funkcjonuje wspólna waluta. Uczestnicy 

otrzymali informacje nt. strefy euro, jakie państwa do niej należą, które państwa z UE nie mają euro, a 

które państwa spoza UE wprowadziły euro. 

Informacje teoretyczne przeplatane były łamigłówkami i ćwiczeniami związanymi z tematyką zajęć.     

Najlepsi uczniowie otrzymali gadżety. 



3. Turniej Innowacji Społecznych 

1. Migration Media Award 

    Migration Media Award to konkurs skierowany do dziennikarzy i reporterów zajmujących się migracją w ob-
szarze Morza Śródziemnego. Jego inicjatorem jest Międzynarodowe Centrum 
Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD), zaś Prezydencja Malty w Unii Europej-
skiej objęła konkurs swoim patronatem. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 
w piątek 31 marca 2017 r.   

              W ramach konkursu uhonorowanych zostanie do 36 dziennikarzy za 
wybitną publikację (TV, radio, artykuł drukowany lub online) dotyczącą zjawi-
ska migracji w obszarze Morza Śródziemnego, powstałą i opublikowaną od 1 
kwietnia 2016 do 31 marca 2017 r. Zwycięzcy powalczą o dofinansowanie w 
wysokości od 500 do 7 tys. euro na przygotowanie kolejnej publikacji doty-
czącej tego tematu.  
Więcej informacji:  http://www.migration-media-award.eu/en/ 

 Turniej Innowacji Społecznych to flagowa inicjatywa Programu Socjalnego realizowanego przez Instytut 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego.  Celem turnieju jest promowanie i wspieranie innowacyjnych pomysłów i 
rozwiązań mających duży potencjał społeczny – czyli ułatwiających osiąganie celów związanych z rozwojem 
społecznym, etyką lub środowiskiem oraz tworzenie i podtrzymywanie wartości społecznych istotnych ze wzglę-
du na walkę z wykluczeniem.   
Finał imprezy odbędzie się w Rydze na Łotwie, we Włoszech, 21 wrze-
śnia 2017 r. 15 finalistów będzie miało za zadanie przedstawić i 
„obronić” swoje projekty przed jury złożonym ze specjalistów związa-
nych z obszarem innowacji społecznych.  
Zgłoszenia można przesyłać do 1 marca 2017 r. 
 
Więcej informacji 
 

 To projekt skierowany do uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych. PKE proponuje zorga-
nizowanie lekcji tematycznych, angażujących uczniów w dyskusję na tematy obywatelskie jak wolontariat 
czy Europejski Korpus Solidarności. Relację z lekcji należy opublikować w Internecie, aby mogły zostać 
ocenione przez organizatorów: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Fundacja Schuma-
na.  

2. Włącz opcję: solidarność 

Dlaczego? 
Aby zachęcić uczniów do włączenia się w dyskusję na 
temat pojmowania 
i znaczenia solidarności – w życiu codziennym oraz w 
kontekście polityki integracji europejskiej.                     
Dla kogo? 
Dla nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych, w tym Szkolnych Klubów Europejskich.                                                                                                                                        
Co jest do zrobienia? 
Przeprowadzenie lekcji według scenariusza przygotowa-
nego przez eksperta Fundacji Schumana.                     
Kiedy? 
Na formularze ze sprawozdaniem z przeprowadzonych 
przez was działań organizatorzy czekają 
do 7 kwietnia. 

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/poland/events/170306_solidarnosc_pl 
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      Team Europe & and the art of debate to unikatowy cykl turnie-
jów Debat Europejskich, skierowany do studentów uczelni wyż-
szych w siedmiu polskich miastach. Projekt rozpocznie się etapem 
eliminacji, przeprowadzonym niezależnie w każdym z miast, po-
cząwszy od 08 marca 2017. Dzięki nim wyłonimy po dwie najlepsze 
drużyny, które zmierzą się w wielkich Debatach Finałowych. Na 
zwycięzców czeka wyjazd studyjny do Brukseli ufundowany przez 
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej. 
Debaty odbędą się w języku polskim w: Katowicach, Warszawie, 
Krakowie, Rzeszowie, Łodzi, Lublinie i Wrocławiu, zgodnie z zasa-
dami obowiązującymi podczas Akademickich Mistrzostw Polski 
Debat Oksfordzkich.  

1. Turniej Debat Oksfordzkich 

      Formularz rejestracyjny zostanie otwarty 17.02.2017 o godzinie 18:00. W Krakowie i Warszawie limit miejsc to 
20 drużyn, a w pozostałych miastach maksymalnie 10 drużyn – przy wyborze drużyny decydująca będzie kolej-
ność zgłoszeń. Zgłosić może się każda 4-osobowa drużyna składająca się ze studentów – niekoniecznie z tej sa-
mej uczelni. Formularz będzie dostępny na stronie internetowej: http://ksmowcow.pl/teameurope.html. Bardzo 
prosimy o zgłaszanie się w pierwszej kolejności w swoim mieście, a następnie w pozostałych  

 60 lat temu w Rzymie zbudowano fundamenty Europy, jaką znamy obecnie. To dzięki tamtym wy-
darzeniom dzisiaj doświadczamy na naszym kontynencie najdłuższego okresu bez wojen. Traktaty Rzym-
skie ustanowiły wspólny rynek, gdzie ludzie, towary, usługi i kapitał mogą swobodnie się przemieszczać, 
dzięki czemu udało się stworzyć warunki dla rozwoju i stabilizacji Europejczyków. Jak wydarzenia sprzed 
sześciu dekad będziemy wspominać w Polsce?  

2. 60 lat Traktatów Rzymskich w Polsce 

 Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Biu-
ro Informacyjne Parlamentu Europejskiego oraz Fundacja Konrada Adenauera zapraszają do udziału w 
dyskusji o przyszłości Unii Europejskiej "60 lat i co dalej?". Poruszymy zagadnienia takie jak: środowi-
sko, kultura i tożsamość, zatrudnienie, mobilność, bezpieczeństwo i zaufanie obywateli do UE. Oprócz 
uczestników z całej Polski, w rozmowie wezmą udział także eksperci, którzy będą udzielać odpowiedzi 
na pytania i wspierać uczestników swoją wiedzą.  

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie: http://www.schuman.pl/pl/

Informacje o innych wydarzeniach: http://ec.europa.eu/poland/events/eu60_pl 
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3.  15 czerwca 2017— koniec opłat 

roamingowych 

 Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji 
uzgodnili sposób regulacji hurtowych rynków usług roamingu (cen nali-
czanych sobie wzajemnie przez operatorów innych sieci, jeżeli ich klienci 
korzystają z roamingu w UE). To ostatni krok, który musiał być poczynio-
ny w kierunku likwidacji opłat roamingowych do 15 czerwca 2017 r.  

     Unijni negocjatorzy uzgodnili następujące hurtowe progi cenowe:  

 3,2 eurocentów za minutę połączenia głosowego, począwszy od 15 czerwca 2017 r. 

 1 eurocent za wiadomość SMS, od 15 czerwca 2017 r. 

stopniową redukcję (w ciągu 5 lat) limitów progów cenowych za transfer danych: zmniejszenie opłat do 
7,7 EUR za GB (od 15 czerwca 2017 r.), 6 EUR za GB (od 1 stycznia 2018 r.), 4,5 EUR za GB (od 1 stycznia 2019 
r.), 3,5 EUR za GB (od 1 stycznia 2020 r.), 3 EUR za GB (od 1 stycznia 2021 r.) i 2,5 EUR za GB (od 1 stycznia 
2022 r.).  

Więcej informacji; https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/roaming  

4. III Targi Edukacji Międzykulturowej, 23.03.2017 
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