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1. Nagrody w konkursach „Zjednoczeni w  

różnorodności rozdane! 

 www.facebook.com/ed.torun  

 

 

 www.twitter.com/EDTorun  

 

 

 

Odwiedź nas na: 

20 marca w Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej na kampusie Wyższej 
Szkoły Gospodarki odbyła się ceremonia wręczenia nagród w konkursach: 

plastycznym, fotograficznym i lingwistycznym organizowanych z okazji 
Europejskiego Dnia Języków. 

     Pierwsze miejsce w konkursie plastycznym "Wielobarwna Europa" zaję-
ła Natalia Włodarska ze Szkoły Podstawowej im. Jana Kasprowicza w 
Piotrkowie Kujawskim. Uczeń Gimnazjum nr 35 w Bydgoszczy, Nataniel 
Żarna, zwyciężył w konkursie "Europa w obiektywnie". Z kolei Marta Kutz z 
Gimnazjum nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu została nagrodzona 
za najlepszą pracę lingwistyczną. W ręce zwycięzców trafiły cenne nagro-
dy rzeczowe: tablet, dysk zewnętrzny, odtwarzacze MP4, zestawy multime-
dialne do nauki języków obcych, plecaki i gry "Gwiezdny Express". Oprócz 
nagród rzeczowych laureat konkursu lingwistycznego odebrał także zapro-
szenia na wyjazd do Brukseli, które wręczyli im przedstawiciele biur euro-
posłów Tadeusza Zwiefki i Janusza Zemke, sponsorów nagrody. 

Organizatorami konkursu były: Punkty Informacji Europejskiej Europe 
Direct – Bydgoszcz i Toruń, Punkty Eurodesk w Bydgoszczy i Inowrocła-
wiu, Szkoła Języków Obcych w Bydgoszczy, Centrum Europejskie im. 
Roberta Schumana oraz Wyższa Szkoła Gospodarki. 

mailto:europedirect-torun@byd.pl
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3. Dyżury eksperta do spraw funduszy europejskich -   26  maja 2014 r. 

4. Spotkanie z ekspertem — 27 kwietnia 2017 r. 

 Zapraszamy na comiesięczne bezpłatne spotkanie z ekspertem 
ds. funduszy europejskich. Odbędzie się ono 27 kwietnia 2017 r. w godzi-
nach od 16.00 do 19.00. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do 
biura Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy ul. Grun-
waldzkiej 25 b w Toruniu. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci wzię-
cia udziału w spotkaniu, kontaktując się z konsultantem osobiście w go-
dzinach pracy biura, mailowo: europedirect-torun@byd.pl lub telefonicz-
nie: 052 567 00 09. 

     

  

       24 marca 2017 roku przedstawiciel Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Toruń brał 

czynny udział w  XVI edycji Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej „Razem w Unii 2017”. 

Finał konkursu rozpoczęła prelekcję pracownika ED-Toruń o roli mobilności młodych ludzi w UE. 

Przedstawiciel ED-Toruń został zaproszony do zasiadania w jury, w którym oceniał wiedzę uczest-

ników oraz ich przygotowanie do konkursu. Podczas każdego etapu był proszony o komentarz 

oraz podsumowanie punktów. Rywalizacja okazała się tak zacięta, że konieczne było przeprowa-

dzenie dogrywki. W jednym z etapów konkursu uczestnicy musieli się zmierzyć  z Europejskim Ko-

łem Fortuny.  Gratulujemy zwycięzcom!  

2.  „Razem w Unii 2017” 

3. Lekcja europejska w Gimnazjum nr 3  
 

       14 marca 2017 r. w Gimnazjum nr 3 w Toruniu przedstawiciel Punktu Informacji Euro-
pejskiej Europe Direct-Toruń poprowadził w lekcję europejską pt. „Unia Europejska bliżej 
nas”. Uczniowie dowiedzieli się czym jest Unia Europejska, ile państw do niej należy, jakie 
są symbole UE, skąd pochodzi nazwa maskotki Unii Europejskiej i wiele innych ciekawo-
stek. 
      Elementy teoretyczne: informacje o najważniejszych etapach integracji, ciekawostki o 
założycielach UE i historii rozszerzenia przeplatane były łamigłówkami i ćwiczeniami o od-
powiednim poziomie trudności (krzyżówki, wykreślanki itd.), w których najlepsi mieli szansę 
otrzymać gadżety. 



3. Statystyka na wesoło 

1. Włącz opcję: solidarność 

  To projekt skierowany do uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych. PKE proponuje zor-
ganizowanie 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 Schumana.  

        Dlaczego? 
Aby zachęcić uczniów do włączenia się w dyskusję na temat poj-
mowania 
i znaczenia solidarności – w życiu codziennym oraz w kontekście 
polityki integracji europejskiej.                     Dla kogo? 
Dla nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych, w tym Szkolnych Klubów Europejskich.                                                                                                                                        
Co jest do zrobienia? 
Przeprowadzenie lekcji według scenariusza przygotowanego 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 

 Ilu ludzi mieszka w UE? Które państwo członkowskie ma na swoim terenie 
największy obszar porośnięty lasem? Które lotnisko UE jest najbardziej ruchliwe? 
Sprawdź swoją wiedzę o Europie rozwiązując quizy przygotowane przez Eurostat, 
urząd statystyczny Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu.   
Zachęcamy do rozwiązywania quizu tutaj.  

    Lubisz obserwować świat wokół Ciebie? Czujesz, że drzemie w 
Tobie reportażysta? Konkurs pt. "Mój dzień w Zjednoczonej Euro-
pie" jest właśnie dla Ciebie! Poszukaj inspirującej historii, opisz 
ją w niebanalnym tekście i wygraj udział w kursie reportażu pod 
okiem dziennikarza, reportażysty i autora książek Mariusza Szczy-
gła!  
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Instytut 
Reportażu zapraszają do wzięcia udziału w konkursie pt. "Mój 
dzień w Zjednoczonej Europie". Wszystkie prace muszą mieć for-
mę reportażu, a o zwycięstwie zadecyduje niebanalne podejście 
do tematu oraz wartość artystyczna tekstu. 

Na zwycięzców czeka atrakcyjna nagroda: dwudniowy kurs reportażu prowadzony przez Mariusza Szczygła 
– dziennikarza, pisarza, laureata Europejskiej Nagrody Literackiej oraz współzałożyciela Instytutu Reportażu. 

2. Mój dzień w zjednoczonej Europie 

      Chętnych do udziału w edycji internetowej prosimy o przesyłanie prac do środy 26.04.2017 na 
adres: konkurs@kursreportazu.eu. Zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie 
www.kursreportazu.eu oraz www.ec.europa.eu/poland. Tekst powinien mieć od 3500 do 6500 zna-
ków ze spacjami.   
Więcej informacji i szczegółowy regulamin konkursu znajdziecie tutaj.  

http://ec.europa.eu/poland/events/170306_solidarnosc_pl
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/quiz/?lang=pl
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http://www.kursreportazu.eu/


 Już w najbliższą sobotę 29 kwietnia w Brukseli odbędzie się nad-
zwyczajna Rada Europejska, podczas której przedstawiciele 27 państw 
UE przyjmą wytyczne dotyczące negocjacji z Wielką Brytanią. Chodzi o 
ogólne stanowiska oraz zasady, według których UE będzie postępowała 
w rozmowach dotyczących wyjścia Zjednoczonego Królestwa ze struktur 
Unii Europejskiej.  

           
 Komisja Europejska w Międzynarodowym Dniu Kobiet opublikowała raport na 
temat równości kobiet i mężczyzn. Pokazuje on, że prawodawstwo Unii Europejskiej, jej 
wytyczne, działania i możliwości finansowania spowodowały zauważalny, choć jeszcze 
nierówny postęp w państwach członkowskich UE w tej dziedzinie.  

W Komisji Europejskiej bliski realizacji jest cel określony przez przewodniczącego 
Junckera na 2019 r.: kobiety na 40 proc. stanowisk kierowniczych wyższego i średniego 
szczebla. Obecnie, zaledwie po dwóch latach, prawie 35 proc. stanowisk średniego 
szczebla jest zajmowanych przez kobiety. Kobiety zajmują 32 proc. wszystkich stano-
wisk kierowniczych wyższego szczebla (poziom dyrektora i powyżej). W ciągu ostatnich dwóch lat Komisja mia-
nowała szereg kobiet na najwyższe stanowiska – dyrektorów generalnych i ich zastępców – dzięki czemu udział 
kobiet na tych stanowiskach wzrósł do 29 proc. z 13 proc. w listopadzie 2014 r.  

Więcej informacji 

1. Dzień Kobiet pod znakiem równouprawnienia 

2. Brexit na posiedzeniu Rady Europejskiej 

29 marca Rada Europejska otrzymała od premier Wielkiej Brytanii The-
resy May pismo informujące o jej zamiarze opuszczenia grona państw 
członkowskich UE na podstawie art. 50 Traktatu. Notyfikacja była wyni-
kiem referendum z 23 czerwca 2016 r.  
Więcej informacji na stronie PKE 

 Przedstawiciele Fronteksu, Europejskiej Agencji Straży Granicznej 
i Przybrzeżnej, oraz władz Polski podpisali porozumienie w sprawie siedziby 
agencji, regulujące jej status prawny i pracowników na terenie Polski. Porozu-
mienie umożliwi również wybudowanie nowej siedziby w Warszawie na gruncie 
przekazanym przez polski rząd.              
Porozumienie w sprawie siedziby zostanie teraz przekazane do ratyfi-
kacji przez polski parlament. 

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej powstała w paź-
dzierniku 2016 r. na bazie Fronteksu, agencji, która już od przeszło de-
kady koordynuje współpracę operacyjną państw członkowskich UE na 
jej zewnętrznych granicach. Wraz z rozszerzeniem swoich funkcji i za-
kresu działalności, agencja planuje zwiększenie zatrudnienia z obecne-
go poziomu 400 pracowników do 600 na koniec bieżącego roku i do 
1000 w roku 2020. 
Szczegóły na stronie PKE. 

3. Frontex z siedzibą w Warszawie 

http://ec.europa.eu/poland/news/170308_women_pl
http://ec.europa.eu/poland/events/170424_summit_pl
http://ec.europa.eu/poland/news/170308_frontex_pl


4. Aktywacja Europejskiego Korpusu Solidarności 

  
       Specjalnie z myślą o nauczycielach i uczniach, Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiej-
skich KE przygotowała pomocnik edukacyjny. Pakiet nauczyciela to zbiór gotowych środków nauczania i uczenia 
się, który ma pomóc w poszerzaniu wiedzy na temat znaczenia żywności i rolnictwa w codziennym życiu. Pakiet 
jest darmowy, dostępny we wszystkich językach urzędowych UE, z wyjątkiem irlandzkiego.   
Wszystkie materiały do pobrania: informator dla nauczycieli, film animowany, pokaz slajdów, plan lekcji, a także 
tematy lekcyjne do poszczególnych modułów można pobrać ze strony internetowej DG AGRI. 

Zestaw jest możliwy do zamówienia również w formie papiero-
wej. W skład takiego zestawu, oprócz standardowych materia-
łów i mapy, wchodzi dodatkowo płyta DVD oraz klucz USB. 

Zamówienia można składać tutaj, na stronie EU Bookshop. 

 Akredytowane organizacje mają już dostęp do baz z danymi osób, które zgłosiły 
się do Europejskiego Korpusu Solidarności. Dzięki temu mogą szukać kandydatów na 
pracowników, stażystów lub wolontariuszy. Już na wiosnę dostępnych będzie dla nich 
kilkaset miejsc, a w ciągu następnych miesięcy kilka tysięcy. Europejski Korpus Solidar-
ności rozpoczął działalność na początku grudnia ubiegłego roku.  

Aby przystąpić do korpusu, organizacja musi zaakceptować deklarację misji Europejskie-
go Korpusu Solidarności i przestrzegać jego zasad oraz zobowiązać się do przestrzega-
nia Karty Europejskiego Korpusu Solidarności, w której określono prawa i obowiązki na 
wszystkich etapach uczestnictwa w tej inicjatywie. System online Europejskiego Korpusu 
Solidarności umożliwia bezpośrednie kojarzenie ze sobą organizacji i młodych ludzi zainteresowanych udziałem w 
akcjach solidarnościowych. Podczas rejestracji, oprócz wprowadzania swoich danych osobowych, młodzi ludzie 
mogą wskazać swoje umiejętności, doświadczenie, możliwości, preferencje oraz motywacje, a także umieścić swój 
życiorys. Szczegółowe informacje 

5. Pakiet dla nauczyciela o żywności i rolnictwie 

 W tym roku przypada 60. rocznica uruchomienia Europejskiego Funduszu Społecznego, najstarsze-
go i głównego europejskiego instrumentu do inwestowania w ludzi. EFS stanowi ważną siłę napędową do 
tworzenia miejsc pracy, promowania lepszej edukacji, nowocześniejszej administracji publicznej i włączenia 
społecznego. Fundusz to kluczowe narzędzie do zapewniania sprawiedliwych szans obywatelom.  
 
        Europejski Fundusz Społeczny jest najstarszym funduszem Unii Europejskiej i ustanowiony został ra-
zem z traktatami rzymskimi w 1957 r. w celu zwiększenia możliwości zatrudniania pracowników i poprawy 
ich jakości życia. Początkowo był on względnie prostym instrumentem, którego celem było zwracanie pań-
stwom członkowskim połowy kosztów kształcenia zawodowego i dodatków z tytułu przesiedlenia dla pra-
cowników dotkniętych restrukturyzacją gospodarczą. Dzisiejszy EFS ma dużo 
bardziej ukierunkowany i strategiczny charakter, skupiając się w coraz więk-
szym stopniu na reformach systemowych mogących przynieść korzyści możli-
wie największej liczbie obywateli.  
 
Więcej informacji na stronie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce 
i Europejskiego Funduszu Społecznego. 

6. 60 lat EFS 

https://ec.europa.eu/agriculture/teachers-pack/index_pl
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/pl_PL/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=KF0114847
https://europa.eu/youth/solidarity/mission_pl
https://europa.eu/youth/solidarity/mission_pl
https://europa.eu/youth/solidarity/charter_pl
http://ec.europa.eu/poland/news/170309_eks_pl
http://ec.europa.eu/poland/news/170322_efs_pl
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=pl

