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Koncerty, konkursy, prezentacje poświęcone poszczególnym krajom Unii
Europejskiej, rozdawanie kwiatów i materiałów informacyjnych oraz
mnóstwo dobrej zabawy - to wszystko czeka na chętnych, którzy 9 maja
wezmą udział w obchodach Dnia Europy, organizowanych przez sieć
informacyjną Europe Direct. Sprawdź co będzie się działo w Twoim
mieście!

BIELSKO - BIAŁA
9 maja w ramach obchodów Dnia Europy Książnica Beskidzka – Punkt
Informacyjny Europe Direct wraz z wolontariuszami zaprasza na
„Przystanek Europa” czyli gry i zabawy z nagrodami dla dzieci,
informacje na każdy europejski temat, quizy z upominkami i słoneczny
tulipan dla każdego na święto Dnia Europy.
Przystanek Europa będzie można odwiedzić od godziny 10.00 do 14.00 w
gmachu głównym Książnicy Beskidzkiej, ul. Słowackiego 17A w
Bielsku-Białej. Również 9 maja, o godzinie 18.00 zapraszamy na
Europejskie Impresje Muzyczne, koncert który będzie miał miejsce w
sali koncertowej Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w
Bielsku-Białej. Grać będzie orkiestra symfoniczna szkoły muzycznej.
W programie koncertu utwory kompozytorów europejskich: T.
Albinioniego, H. Berioza i F-A Guilmanta. Przyjdź, posłuchaj, spędź
mile czas. Z nami. W Dzień Europy, w Polsce – w Europie.
Informacje o kartach wstępu na koncert pod numerem telefonu 33 812 35
20.
BYDGOSZCZ
Jak co roku, Europe Direct – Bydgoszcz zorganizuje obchody „Dnia
Europy - 9 maja”. Współorganizatorem obchodów będzie m.in. Lokalny
Punkt Eurodesk w Bydgoszczy. W programie przedsięwzięcia zaplanowano
konkurs „ZNAM FRANCJĘ” oraz „Warsztaty europejskie - Trzy kroki do
kariery”.
Konkurs „ZNAM FRANCJĘ” współorganizowany będzie z ośrodkiem Alliance
Francaise w Bydgoszczy i odbędzie się 14 maja. Konkurs adresowany jest
do uczniów szkół podstawowych i liceum plastycznego, a tegorocznym
tematem wiodącym jest komiks francuski, włoski, hiszpański i
belgijski.
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Natomiast „Warsztaty europejskie - Trzy kroki do kariery” skierowane
zostaną do studentów uczelni wyższych w regionu. Celem warsztatów
będzie przeprowadzenie zajęć, które składać będą się z trzech części.
Pierwsza z nich poświęcona zostanie tworzeniu europejskiego CV i
zestawu dokumentów zawartych w ramach Europass-a. Druga, programom dla
osób uczących się i osób pracujących z nimi, natomiast ostatnia,
Europejskim Służbom Zatrudnienia. Uczestnicy warsztatów nabędą
umiejętność tworzenie dokumentów Europass, dowiedzą się jak i gdzie
szukać pracy w Unii Europejskiej a także poznają możliwości jakie
stwarza dla młodych ludzie Eurodesk.
KOŁOBRZEG
9 maja, w Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu, ul.
Okopowa odbędzie się Festyn europejski: stoiska tematyczne krajów
europejskich, występy artystyczne, tradycje, historia, degustacja
potraw krajów europejskich oraz rozstrzygnięcie konkursu „Żyjemy w
zjednoczonej Europie”, który trwał od października 2010r. Wręczymy
również nagrody zwycięskiej klasie w konkursie "Europejska Klasa".
Na gości stoiska informacyjnego będą czekały żółte kwiaty i oczywiście
życzenia z okaji święta Europy. Będzie też konkurs wiedzy o Unii
Europejskiej z kołem fortuny.
KRAKÓW
Małopolski Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct działający przy
Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska zaprasza na
uroczyste obchody Dnia Europy, które odbędą się na Małym Rynku w
Krakowie w dniu 9 maja 2011 r.
w godzinach od 11.00 do 15.00.
Swoją obecność podczas inauguracji obchodów Dnia Europy zapowiedział
Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik oraz JM Rektor Politechniki
Krakowskiej Kazimierz Furtak.
W programie obchodów Dnia Europy przewidziane są następujące
wydarzenia: układanie flagi Unii Europejskiej z piernikowych puzzli;
koncert Krakowskiej Orkiestry Staromiejskiej oraz wspólne śpiewanie
„Ody do radości”; uroczyste odegranie hymnu Unii Europejskiej „Oda do
radości” z Wieży Mariackiej; spotkania uczestników imprezy z
Eurodeputowanymi z Małopolski - obecność swoją zapowiedzieli Róża Thun
oraz Bogusław Sonik; „Praca w Unii Europejskiej” - prezentacja
możliwości realizowania kariery zawodowej w innych krajach UE;
bezpłatne konsultacje dla przedsiębiorców lub osób zamierzających
rozpocząć działalność gospodarczą, prezentacja programów unijnych
dofinansowania przedsiębiorstw; "Loty po Europie” – zabawy i konkursy
wiedzy o Unii Europejskiej dla dzieci i młodzieży; „Europa po
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sąsiedzku” – prezentacja niektórych krajów Unii Europejskiej kultura, tradycja, symbole narodowe; Występ zespołu artystycznego ze
Szkoły Podstawowej nr 78 w Krakowie.
W kulminacyjnym punkcie obchodów Dnia Europy pofrunie w niebo 300
balonów w barwach flagi UE.
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
Punkt Informacyjny Europe Direct przygotowuje obchody Dni Europy w
Sulejowie oraz w Piotrkowie Trybunalskim. Dni Europy w Sulejowie
odbędą się w ramach Sulejowskiej Majówki. W czasie imprezy planujemy
przeprowadzić kilka konkursów z nagrodami na scenie głównej.
Przygotujemy również namiot, w którym będą dostępne zgadywanki, quizy
dla dzieci oraz liczne ulotki.
Natomiast w Piotrkowie w ramach Dni Europy Punkt ED przeprowadzi
imprezę, która odbędzie się na placu przed Państwową Szkołą Muzyczną w
Piotrkowie Trybunalskim 9 maja od godz. 11.00. Od wczesnych godzin
rannych wolontariusze z III LO w Piotrkowie będą rozdawać mieszkańcom
miasta żółte kwiaty zapraszając jednocześnie na występy. Początek
imprezy zaplanowany jest na godz. 11.00. W tym roku przebiegać będzie
pod hasłem „Muzyczna Europa”, bowiem w programie pojawią się liczne
występy m. in. wokalne, taneczne. Dodatkową atrakcją będą występy
laureatów Konkursu Piosenki Angielskiej „SingEng” oraz wesołe występy
uczniów z piotrkowskich szkół.
W czasie trwania imprezy w europejskim namiocie przygotowane również
będą zgadywanki, quizy i kolorowani dla najmłodszych, oraz konkurs na
temat Unii Europejskiej. Dodatkowym elementem imprezy będzie wspólne
malowanie wielkiej mapy Europy. Imprezie towarzyszyć będzie kawiarenka
europejska, w której mieszkańcy będą mogli skosztować pyszne ciasto i
napić się kawy, czy herbaty.
ZIELONA GÓRA
„Dni Europejskie” w Gimnazjum nr 3 w Zielonej Górze – 9-10 maja 2011
r. W programie imprezy: konkurs „Parada postaci historycznych”,
konkurs „Najlepsza EUROprzekąska”, malowanie twarzy i prezentacja
strojów w barwach państw Unii Europejskiej, lekcja pokazowa na temat
waluty Euro dla klas I-III, quiz z wiedzy o walucie euro, konkurs
„Kika pytań o Unii Europejskiej”, wystawa „Unia Europejska łączy
wszystkich”.
Mieszkańcy miasta otrzymają żółto-niebieskie kwiaty, wykonane z bibuły
przez uczniów-wolontariuszy z Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej
Górze.
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