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1. Poczuliśmy Europę w Toruniu! 

 Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Toruń we współpracy 
z Urzędem Miasta Torunia, Młodzieżowym Domem Kultury,  
Centrum Informacji Młodzieży oraz Eurodeskiem zorganizował 9 maja Dzień 
Europy. Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta  
Torunia, Pan Michał Zaleski. Happening rozpoczęło tradycyjnie odegranie 
Hymnu europejskiego „Ody do radości”, po czym każdy z gości otrzymał 
kwiaty w barwach Unii Europejskiej. W trakcie imprezy pracownicy Europe 
Direct – Toruń przy stoisku informacyjnym odpowiadali na pytania dotyczą-
ce Unii Europejskiej i wyborów do Parlamentu Europejskiego. Każdy z przy-
byłych mógł uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania oraz uzyskać  

ciekawe publikacje o tematyce europejskiej. 

Dla wszystkich gości przygotowane zostały nietuzinkowe atrakcje. Licznie 
przybyli przedszkolacy z placówki „Mały Światek” uczestniczyli  
w konkursie na najładniejszego Syriusza. Wykorzystując różne środki  
artystyczne, wśród śmiechów powstało ponad 100 prac! Wszystkie były 
piękne i pomysłowe, dlatego nagrodzeni musieli być wszyscy uczestnicy. 
Podczas gdy część dzieci malowała flagi państw członkowskich  
innym flagi malowane były na twarzach. Chętni większych wrażeń mogli 
wziąć udział w Balonowym EuroQuizie, którego tematem tym razem  

był numer alarmowy 112. 

 9 maja nawet deszcz nie był w stanie 
przestraszyć młodych i tych trochę starszych 
Europejczyków od świętowania Dnia Europy!  
Ze względu na te nieprzyjazne warunki pogodo-
we impreza została przeniesiona z Rynku Staro-
miejskiego do Zespołu Szkół Samochodowych, 
co nie przeszkodziło licznym gościom  

we wspólnym świętowaniu. 

Starsza młodzież spróbowała swoich sił w konkursie podsumowującym 10 lat Polski w UE „Spełnione marzenia-  
Co Unia Europejska zmieniła w Twoim życiu?”. Okazało się, że nasze członkostwo we Wspólnocie dało młodym  
ludziom bardzo wiele - wśród prac pojawiły się opisy wymian zagranicznych w ramach projektów Socrates, budowa 
placów zabaw finansowana ze środków unijnych. Wszyscy chętni mogli wziąć udział w Europejskim Kole Fortuny 
oraz konkursie wiedzy „Odkrywamy Unię Europejską, gdzie sprawdzony i uzupełniony został ich zasób wiadomości  
o państwach UE. Laureaci konkursów otrzymali gadżety i publikacje o tematyce europejskiej a dla wszystkich przygo-

towany został słodki poczęstunek.  

Odwiedź nasz profil na: 

mailto:europedirect-torun@byd.pl
http://www.europedirect-torun.byd.pl/
https://plus.google.com/u/0/b/100656253991208029834/100656253991208029834/posts
https://plus.google.com/u/0/b/100656253991208029834/100656253991208029834/posts
https://plus.google.com/u/0/b/100656253991208029834/100656253991208029834/posts


2. Konferencja „10 lat Polski w Unii Europejskiej” 

3. Dzień Europy w Złotnikach Kujawskich 

 Członkostwo Polski w Unii Europejskiej trwa już 10 lat. Skąd wystarto-
waliśmy, na jakim poziomie jesteśmy obecnie, gdzie przypuszczalnie będziemy 
za kolejną dekadę i wreszcie gdzie bylibyśmy jako obywatele Polski, gdyby  
nie obecność naszego państwa w Unii? Wokół tego motywu przewodniego  
skupiła się tematyka konferencji pt. „10 lat Polski w Unii Europejskiej”, zorgani-
zowanej 19 maja 2014 r. w Bydgoszczy przez Punkt Informacji Europejskiej  
Europe Direct – Bydgoszcz i Toruń, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodo-
wej w Bydgoszczy, Centrum Europejskie im. Roberta Schumana oraz Wyższą 

Szkołę Gospodarki. 

 Dziesiąta rocznica przystąpienia Polski do UE naturalnie skłania  
do podsumowań i refleksji. Warto wskazywać związane z tym korzyści dla pol-
skiej gospodarki i społeczeństwa. Szybszy rozwój gospodarczy, większe możli-
wości dla przedsiębiorców, pracowników oraz uczniów i studentów, wpływ  
na obniżenie stopy bezrobocia – to zaledwie najważniejsze z pozytywnych 
stron obecności Polski w UE, o których rozmawialiśmy podczas konferencji  
w Bydgoszczy. Jednak dekada w strukturach UE to już wystarczająco wiele, 
aby móc krytycznie ocenić procesy zachodzące w Polsce w tym kontekście, 
zastanowić się nad zdobytymi doświadczeniami i problemami, z którymi  
przyszło się w tym czasie zmierzyć, jak chociażby: „europejska biurokracja”, 
skomplikowane procedury rozliczania dotacji pozyskanych z funduszy UE,  
problem „eurosierot” pozostawionych przez osoby podejmujące pracę  
w innych państwach UE czy sporadyczne trudności z zaliczeniem roku akade-
mickiego przez studentów powracających ze stypendium Erasmusa. 10 lat  
to również wystarczający staż, aby zapytać o rolę i wyzwania dla Polski i Pola-
ków w Unii Europejskiej jutra. A zagadnienie to pojawiło się już w wystąpieniu 
pierwszego gościa honorowego konferencji – Pana Radosława Sikorskiego, 
Ministra Spraw Zagranicznych, którego zdaniem za kolejne 10 lat naszej aktyw-
nej obecności w UE będziemy zdolni do wzięcia na siebie jeszcze większej  
odpowiedzialności za rozwój Unii Europejskiej, a przede wszystkim „będzie  

nas stać na finansowanie awansu cywilizacyjnego naszych sąsiadów”. 

 "Europejczyk to ja" - pod tym hasłem przebiegały tegoroczne lekcje europej-
skie dla przedszkolaków w Przedszkolu Publicznym w Złotnikach Kujawskich zorga-
nizowane z okazji Dnia Europy! Blisko 140 przedszkolaków, czyli sześć grup  
najmłodszych Europejczyków uczestniczyło w europejskich grach i zabawach. Były 
krzyżówki, kolorowanki, wspólne zgadywanie europejskich zagadek oraz wiele  
innych atrakcji! Młodsze dzieci dowiedziały się między innymi, co to jest Unia Euro-
pejska i dlaczego Dzień Europy świętujemy właśnie 9 maja. Ponadto dzieci poznały 
flagę UE i inne symbole, a także dowiedziały się, ile państw wchodzi w skład  
tej wyjątkowej europejskiej rodziny państw. Starsi kole-
dzy uczestniczyli między innymi w europejskiej burzy 
mózgów, poznali proces integracji i dowiedzieli się,  

co było jego głównym celem.  

W konferencji „10 lat Polski w Unii Europejskiej” udział wzięli m.in. Minister 
Spraw Zagranicznych – Radosław Sikorski, Wicemarszałek Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego – Michał Korolko i Zastępca Prezydenta Miasta  
Bydgoszcz – Grażyna Ciemniak oraz wielu innych zaproszonych gości. 
 
Wydarzenie zorganizowane zostało w sprzyjającej twórczej dyskusji Akademic-
kiej Przestrzeni Kulturalnej WSG, a udział w nim wzięło blisko 140 osób 
(szczególnie przedstawiciele samorządu terytorialnego i organizacji pozarządo-
wych, przedsiębiorcy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele, studenci i ucznio-
wie bydgoskich szkół). 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszej konferencji  
i zapraszamy na kolejne nasze wydarzenia! 

Wszystkim przedszkolakom dziękujemy za zaangażo-
wanie w zajęcia i wspaniałe upominki, które samo-
dzielnie wykonały a gronu pedagogicznemu za zapro-

szenie do wspólnego świętowania Dnia Europy! 



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

 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 praktycz-
nych 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.).  

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

W pierwszej części seminarium wystąpił konsul honorowy, który odpowiadał na 
pytania uczniów i studentów dotyczące nie tylko procesu wejścia Turcji do UE, 
ale również samego państwa tureckiego, jego kultury, historii oraz aktualnego 
miejsca na arenie europejskiej i międzynarodowej. Turcja była jednym z niewie-
lu państw, które nie uznały rozbioru Polski, ponadto w czasie II wojny świato-

wej w Turcji funkcjonowała nieprzerwanie polska ambasada.  

4. Konferencja „Droga Turcji do Unii Europejskiej” 

Polscy pisarze i poeci zapisali się trwale również na kartach tureckiej historii. 
Okazuje się, że nasze państwa więcej łączy niż dzieli, a współpraca polsko-
turecka stanowi bardzo istotny czynnik w polityce obu państw. Kolejny punkt  
seminarium stanowił wykład prof. Jacka Knopka dotyczący procesu wejścia  
Turcji do UE, jego plusów i minusów. Spotkanie zamknęło wystąpienie ostatnie-
go prelegenta- Ahmeta Buraka, który przybliżył zebranym nastroje tureckie  
wobec Unii Europejskiej, a w szczególności stosunek młodych Turków dla proce-

su rozszerzenia UE o Republikę Turecką. 

Zebrani na seminarium studenci mogli skorzystać 
w trakcie spotkania z publikacji i materiałów  
o tematyce unijnej dostępnych na stoisku infor-

macyjnym ED – Toruń.  

Dziękujemy za uczestnictwo w seminarium  

i zapraszamy na  kolejne nasze wydarzenia! 

 2014 rok to 600. rocznica nawiązania polsko-tureckich stosunków  
dyplomatycznych. Z tej też okazji Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct  
– Toruń przy Wydziale Technicznych WSG we współpracy z RODM Bydgoszcz 
zorganizował seminarium „Droga Turcji do Unii Europejskiej”, które odbyło się 
28 maja 2914 r. na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK.  
W spotkaniu uczestniczyli dr hab. Jacek Knopek, prof. UMK, doktorant UMK 
Ahmet Burak, gościem specjalnym był konsul honorowy Republiki Tureckiej 
Serdar Davran. 



8. Dyżur eksperta ds. funduszy europejskich - 23 czerwca 2014 r. 

W uroczystej inauguracji Bydgoskiego Festiwalu Nauki w Inowrocławiu uczestni-

czył Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza.  

Warsztaty "W poszukiwaniu siebie na rynku pracy" zorganizowane zostały  
przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń wraz ze Szkolnym 
Ośrodkiem Kariery, który reprezentował Pan Dawid Citkowicz. Spotkanie składało 
się z dwóch części podczas których uczestnicy rozpoznali swoją osobowość  
oraz wynikające z niej preferencje w kontekście wykonywanych w przyszłości  
zawodów. Zdobyte umiejętności pomogą młodzieży odnaleźć siebie na wymagają-
cym rynku pracy i ułatwią im stawianie pierwszych kroków w rzeczywistości  

społeczno – ekonomicznej.  

6. Bydgoski Festiwal Nauki zagościł  
w Inowrocławiu! 

 Wczoraj w Inowrocławiu odbyły się warsztaty z okazji Bydgoskiego Festiwalu Nauki. Celem Festiwalu 
jest popularyzacja nauki, kultury i sztuki, promocja wśród mieszkańców Bydgoszczy i regionu najważniej-
szych osiągnięć naukowych, technicznych, a także rozbudzenie zainteresowań szeroko rozumianą kulturą  
i sztuką. Wydarzenie adresowane jest do wszystkich osób ciekawych zjawisk otaczającego nas świata. 

 30 maja Przedstawiciel Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Toruń 
przy Wydziale Technicznym WSG gościł na festynie rodzinnym w Zespole Placó-
wek Oświatowych w Tucznie. Okazji dla zorganizowania imprezy było bardzo wiele: 
Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka i co najważniejsze 10 lat Polski w Unii  
Europejskiej, dlatego też piknikowi nadano tytuł „Rodzina w Europie”. 
 Wydarzenie rozpoczęło uroczyste przywitanie gości i występy taneczno-
muzyczne uczniów szkoły. Następnie wszyscy pracownicy i wychowankowie  
odśpiewali hymn Unii Europejskiej „Odę do radości”. Po części oficjalnej nadszedł 
czas na zabawy i konkursy dla rodziców i dzieci. A było w czym wybierać! Punkt 
Informacji Europejskiej Europe Direct – Toruń był sponsorem nagród w konkur-
sach dla dzieci i rodziców, w jednym z nich mamy miały za zadanie z zawiązanymi 
oczami rozpoznać swoją pociechę. 

 Dzieci mogły spróbować swoich sił w turniejach sportowych, grach zorga-

nizowanych przez zagranicznych wolontariuszy. Pracownik Punktu Informacji  

Europejskiej poprowadził konkurs „112”, gdzie uczniowie klas 1-3 sprawdziły swo-

ją wiedzę o numerze alarmowym. Ponadto w programie było malowanie twarzy, 

zabawy na trampolinie, projektowanie biżuterii z makaronu, przeciąganie liny.  

Na wszystkich czekał również słodki upominek. 

7. Europejski Festyn w Tucznie 

 Zapraszamy na comiesięczny bezpłatny dyżur z ekspertem ds. funduszy europejskich. Odbędzie się  
on 23 czerwca 2014 r. (poniedziałek) w godzinach od 16.00 do 19.00. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 
do biura Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy ul. Grunwaldzkiej 25 b  
w Toruniu. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci wzięcia udziału w spotkaniu, kontaktując się z konsultan-
tem osobiście w godz. pracy biura, mailowo: europedirect-torun@byd.pl lub telefonicznie: 052 567 00 09. 
 

            Zapraszamy! 



 

1. Strzał w dziesiątkę 
 
2. Głosowanie on-line  
w konkursie „Ludzka twarz 
EFS” 
 
3. Znamy zwycięzców  
konkursu fotograficznego 
KE i Radia ZET 

1. Strzelcie w dziesiątkę! 

2.  Głosowanie on-line w konkursie „Ludzka twarz EFS” 

 Uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zapraszamy  
do udziału w konkursie „Strzał w dziesiątkę”! Zadaniem uczniów jest przygoto-
wanie w trzyosobowych zespołach (pod opieką dorosłego opiekuna)  
3-minutowego spotu, pokazującego na konkretnym przykładzie, jakie zmiany 
zaszły w ich życiu, bądź życiu znanych im osób, od kiedy Polska weszła  
do UE. Na laureatów czekają tablety, smartfony i cyfrowe aparaty fotograficzne! 
Organizatorem konkursu jest Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej  

w Polsce. 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 28 czerwca. Termin nadsyłania prac konkurso-

wych: październik 2014 r. 

 Do 15 czerwca 2014 na stronie internetowej www.ludzkatwarzefs.pl 
trwa głosowanie na najlepszą pracę w VII edycji konkursu „Ludzka twarz 
EFS”. Celem konkursu jest promocja wsparcia z Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS) poprzez ukazanie historii dowodzących, że środki EFS 
dają ludziom realną szansę na zmiany w życiu. 

Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Przedstawicielstwem 

Komisji Europejskiej w Polsce. Konkurs odbywa się pod patronatem Stowarzyszenia Polskich Mediów i Instytu-

tu Spraw Publicznych. Informacje o pracach dostępne na stronie konkursu dla dziennikarzy „Ludzka twarz 

EFS": www.ludzkatwarzefs.pl. Tam też odbywa się głosowanie. 

W głosowaniu internetowym można głosować na prace, które pozytywnie 

przeszły weryfikację formalną i dotyczą projektów realizowanych w działa-

niach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nadzorowanych przez Mini-

sterstwo Pracy i Polityki Społecznej. 

 

Głosowanie przebiegać będzie równolegle we wszystkich kategoriach 

(EKRAN, MIKROFON, PIÓRO) i potrwa do 15 czerwca 2014 r. Nagrodą  

przyznawaną dzięki głosom oddawanym przez Internautów jest 1000 zł dla 

najlepszej pracy z każdej z trzech kategorii. 

Szczegóły, w tym regulamin konkursu na stronie: http://ec.europa.eu/
polska/news/announcements/140423_strzal_w_dziesiatke_pl.htm 

 Oto jedne ze zwycięskich zdjęć w konkursie fotograficznym organi-
zowanym przez Komisję Europejską i Radio ZET na dziesięciolecie Polski  
w Unii Europejskiej. Ich autorem jest Paulina Marchlik. Pozostałymi laure-

atami są Sebastian Filipek i Tadeusz Kopania.  

3.  Znamy zwycięzców konkursu fotograficznego KE i Radia ZET! 

Wszystkie zwycięskie zdjęcia można obejrzeć na:http://ec.europa.eu/polska/
news/announcements/140513_konkurs_10lat_zwyciezcy_pl.htm 

Zadaniem uczestników konkursu było zrobienie zdjęć, które pokazują,  
jak w ciągu ostatniej dekady zmienił się świat wokół nich. Oprócz samych 
zdjęć, oceniane były także dołączone do nich opisy zmian, które dokonały 
się w najbliższym otoczeniu autorów zdjęć. Zwycięzcy otrzymali Ipady Mini, 
natomiast osoby wyróżnione płyty i gadżety Radia ZET i Komisji Europej-

skiej.  

http://www.ludzkatwarzefs.pl/


Radosny miesiąc Radosny miesiąc --  maj za nami!maj za nami!  

 1 maja świętowaliśmy 10 lat w Unii Europejskiej! Z tej okazji Punkty  

Informacji Europejskiej Europe Direct, a także inne organizacje w całym kraju  
zorganizowały wiele wydarzeń, takich jak konferencje, debaty, seminaria  
czy konkursy. Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń zorganizował  
z tej okazji konferencję „10 lat Polski w Unii Europejskiej” z udziałem Ministra 
Spraw Zagranicznych i wielu innych wyjątkowych gości. Relacja z wydarzenia 
znajduje się w zakładce „I Aktualności ED - Toruń”.  
 

Osiem dni później, czyli już 9 maja Europejczycy mieli kolejną okazję do święto-

wania - Dzień Europy. Przed siedzibą Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej  

w Polsce odbył się happening podczas którego pracownicy Komisji Europejskiej 
rozdali mieszkańcom Warszawy 3 tysiące tulipanów!  Wręczanym kwiatom towa-
rzyszyły życzenia z okazji Dnia Europy, ustanowionego na pamiątkę ogłoszenia 
tzw. Deklaracji Schumana z 9 maja 1950 roku. Happening był reżyserowanym  
na żywo widowiskiem podczas którego odgrywano scenki z hasłami: „Działaj.  
Reaguj. Decyduj.”, „Wybierz mnie”, „Z jakiej to okazji?”, „A ja mam głos” w wyko-

naniu aktorów i mimów.  

Dzień później czyli 10 maja ulicami Warszawy przemaszerowała wielobarwna  

Parada Schumana! Kolorowy korowód młodzieży z całej Polski, gości z Ukrainy, 
ruchomych platform, tancerzy, bicyklistów, szczudlarzy przeszedł od Miasteczka 
Schumana Krakowskim Przedmieściem, a następnie ulicami Moliera, Senatorską i 
Miodową, z powrotem do Krakowskiego Przedmieścia - do Miasteczka Schumana.   

 25 maja Europejczycy wybrali swój Parlament. Tego dnia odbyły się wybo-
ry do Parlament Europejskiego podczas których Europejczycy z wszystkich 

państw członkowskich wybrali 751 europosłów. Frekwencja w całej UE nieznacznie 
przekroczyła 41 procent. W Polce natomiast, oficjalnie zgodnie z komunikatem 
PKW wyniosła ona 23,82%. Polacy wybrali 51 swoich przedstawicieli: 19 mandatów 
zdobyła Platforma Obywatelska, 19 mandatów - Prawo i Sprawiedliwość, 5 manda-
tów - SLD-UP i po 4 mandaty KNP i PSL. W Polsce do urn poszło nieznacznie mniej 
osób uprawnionych do głosowania niż w 2009 roku (24,5%), zaś frekwencja w całej 

UE była minimalnie wyższa niż przed 5 laty. 

 Maj to wyjątkowy miesiąc w życiu każdego Europejczyka. W tym jednak roku okazji do świętowania 
było jeszcze więcej niż zwykle! Dzień Europy, 10 lat Polski w Unii Europejskiej oraz wybory do Parlamentu 
Europejskiego - tym żyli wszyscy Europejczycy w ubiegłym miesiącu! 

Paradzie towarzyszyły liczne atrakcje a wiodącymi motywami tegorocznych  
obchodów Dnia Europy było 10-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej  

oraz wybory do Parlamentu Europejskiego.  

 Wielkimi krokami zbliżają się upragnione przez wszystkich 
uczniów wakacje. Miliony Europejczyków już teraz planują wyjazdy 
do różnych zakątków świata. Wszystkim życzymy aby te wakacje 
przebiegły zgodnie z planem i bez nieszczęśliwych wypadków.  
Jednak aby uniknąć wakacyjnych problemów warto już teraz,  
na długo przed ich rozpoczęciem postarać się o to  aby wszystko 
przebiegło dokładnie tak, jak planowaliśmy. Zachęcamy do zapo-
znania  s ię  ze  st roną http: / /ec.europa.eu/polska/
news/140520_wakacje_pl.htm. Znajdziesz tam odpowiedzi na pyta-
nia takie jak te: Kto pokryje koszty leczenia po nieszczęśliwym  
wypadku? Z kim powinieneś skontaktować się w razie problemów?  
Na stronie tej dowiesz się, jak Unia Europejska może Ci pomóc! 

Wakacje bez przykrych niespodzianek 


