Biuletyn Informacyjny
Nr 02/2013 …

DZIEŃ EUROPY 2013 – RELACJA Z IMPREZY //
GENERATIONS@SCHOOL W ZESPOLE SZKÓŁ MORSKICH //
DZIEŃ ZIEMI W KOŁOBRZEGU - RELACJA //
POZWÓLMY ZWIERZĘTOM ŻYĆ TAM GDZIE SIĘ URODZIŁY – LEKCJA //

2
201
2013

Aktualności ED Kołobrzeg
Punkt Informacji Europejskiej

ADRES PUNKTU:
Urząd Miasta Kołobrzeg
78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13,
pokój 214-215 (II piętro)
GODZINY OTWARCIA:
Poniedziałek – Piątek
7:30 – 15:30
KONTAKT:
tel.: +48 94 35 515 33
tel./fax: +48 94 35 515 83
www.europe-direct.kolobrzeg.eu

Spis zawartości
nr 2/2013
1. Dzień Europy 2013!
2. Generations@School
3. Dzień Ziemi w Kołobrzegu relacja
4. Pozwólmy zwierzętom żyć
tam gdzie się urodziły - lekcja
5. KONKURSY !!!

POWIATOWY KONKURS
WIEDZY O Unii Europejskiej –
„PODRÓŻ PO EUROPIE”
W dniu 9 maja 1950 r. Robert Schuman przedstawił propozycję utworzenia
zorganizowanej Europy jako niezbędny warunek utrzymania stosunków
pokojowych. Propozycję tę, znaną jako „Deklaracja Schumana”, uważa się za
początek tworzenia obecnej Unii Europejskiej. Dzisiaj dzień 9 maja stał się
europejskim symbolem – Dniem Unii Europejskiej, który wraz z flagą, hymnem,
mottem i wspólną walutą euro stanowi o politycznej tożsamości Unii Europejskiej.
Dzień ten jest okazją do imprez i uroczystości, które czynią Europę bliższą jej
obywatelom oraz służą wzajemnemu zbliżeniu narodów wchodzących w skład Unii.
Z tej okazji w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kołobrzegu odbył się Powiatowy Konkurs
Wiedzy o Unii Europejskiej – „Podróż po Europie” zorganizowany przez
nauczycielkę języka niemieckiego Panią Karoliną Willma, we współpracy z Paniami
Aldoną Przybylską i Haliną Zawadą. W konkursie udział wzięli przedstawiciele szkół
z powiatu kołobrzeskiego. Trzyosobowe drużyny zmagały się z pytaniami
dotyczącymi Unii Europejskiej oraz zadaniami praktycznymi. Zwycięzców udało się
wyłonić po czwartej rundzie.
I m-ce zajęła Szkoła Podstawowa nr 8
(Aleksandra Górecka, Tola Tame, Sebastian Holz),
II m-ce wywalczyła Szkoła Podstawowa nr 4
(Julia Gielewska, Natalia Adam, Ernest Otocki)
III m-ce zdobyła Szkoła Podstawowa nr 3
(Jagoda Trzeciak, Monika Wziątek, Julian Chomicki).
Na wyróżnienie zasługują również pozostali uczestnicy konkursu – uczniowie ze
Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Szkoły Podstawowej z Rymania (IV m-ce ex aequo),
Szkoły Podstawowe w Charzynie i Gościnie (V m-ce ex aequo) oraz Szkoła
Podstawowa w Dźwirzynie (VI m-ce).
Honorowy patronat nad całym przedsięwzięciem objął Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct Kołobrzeg, który także ufundował cenne nagrody dla wszystkich
uczestników konkursu. •
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GENERATIONS@SCHOOL

W zespole Szkół Morskich w Kołobrzegu odbyło się już po raz
kolejny
spotkanie
w
ramach
międzynarodowej
akcji
„Generations@school”,
której
celem
jest
tworzenie
miedzypokoleniowego porozumienia, wymiana doświadczeń,
aktywizacja osób starszych. Tegorocznym gościem uczniów szkoły
morskiej w Kołobrzegu był pan Janusz Orszt - przewodniczący
Stowarzyszenia Kombatantów w Kołobrzegu. Pan Orszt
opowiedział młodzieży o swojej rodzinie, dzieciństwie w czasie
wojny oraz Powstaniu Warszawskim, w którym brał udział jako
nastolatek.
Historia, którą nasz gość przeniósł z kart podręczników oraz
licznych ksiąg do naszych umysłów skłoniła do wielu przemyśleń,
a mianowicie straty i krzywdy poniesione podczas wojny nie
wynagradzają piękne mowy generałów, pieśni bojowe czy dumnie
powiewające flagi. Wojna to straszny okres, podczas którego
każdy dzień jest walką, nie jak w naszych czasach systemem,
który sami tworzymy, lecz walką z coraz bliższą śmiercią,
spodziewając się jej w chwili, której spodziewać się jej nie można.
Pan Orszt pokazał nam podczas spotkania pamiątki związane z
jego przeszłością, tak bliskie jego sercu, które wywołały wiele
wzruszeń zarówno naszego gościa jak i uczestników spotkania.
Historii Nie możemy zmienić i nie powinniśmy się nawet starać.
Jedyne, co możemy zrobić, to pamiętać o przeszłości, a tworząc
przyszłość nie popełniać tych samych błędów oraz starać im się
zapobiec.

LEKCJA INNA NIŻ WSZYSTKIE

14 maja 2013r. konsultancji Punktu Informacji
Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg przeprowadzili
lekcję europejską w I klasie Szkoły Podstawowej w
Ustroniu Morskim. Lekcja przeprowadzona została w
ramach kampanii WWF "Pozwólmy zwierzętom życ tam,
gdzie sie urodziły".
Punkt ED Kołobrzeg zaangażował się w koordynację
mającą na celu zachęcenie szkół podstawowych do
wzięcia udziału w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym
dla szkół podstawowych „Pozwólmy zwierzętom żyć, tam
gdzie się urodziły”. W rezultacie 3 szkoły z powiatu
kołobrzeskiego oraz 1 z koszalińskiego przystąpiły do
projektu.
Celem projektu jest zmiana postaw społecznych poprzez
podniesienie świadomości i wiedzy uczniów szkół
podstawowych na temat problemu ginących gatunków
zwierząt – pogłębienie wiedzy na temat wpływu człowieka
na świat przyrody oraz zmniejszenie zapotrzebowania na
egzotyczne gatunki zwierząt trzymane w warunkach
domowych.
Grupę docelową projektu stanowią uczniowie klas 1- 6
szkół podstawowych oraz ich nauczyciele.
W ramach udziału szkoła otrzymała materiały edukacyjne
m.in.: broszura ze scenariuszami lekcji, kartami prac
ucznia
oraz
projektem
między-przedmiotowym,
kompendium wiedzy dla nauczycieli na płycie CD wraz z
prezentacją multimedialną, plakat promujący projekt,
materiały edukacyjne dla uczniów – komiks oraz
broszurka z naklejkami (200sztuk).
Dodatkowo w ramach uczestnictwa, szkoły mogły
rozszerzyć działania poprzez zorganizowanie np. na holu
szkoły wystawy edukacyjnej.

Jako młodzi często nie szanujemy starszych osób. Nie dla
każdego jest oczywiste, że powinniśmy odnosić się do osób
starszych z szacunkiem. Pamiętajmy, że ci ludzie, dawno mający
za sobą młodość, nie są tylko niedołężną częścią społeczeństwa,
lecz źródłem bogatym w wiedzę o przeszłości, od którego wiele
moglibyśmy zaczerpnąć..••

Wystawa została przesłana do szkół celem wymiany.
Składała się z 5 tablic tematycznych na temat zwierząt
chronionych oraz ich nielegalnego sprowadzania.
Dodatkowo, w szkole która gosciła wystawę jako
pierwsza, zorganizowana została lekcja europejska pn.
"Pozwólmy zwierzętom życ tam, gdzie się urodziły". •
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DZIEŃ EUROPY 2013

Prawdziwe oblężenie miało stoisko do malowania twarzy,
gdzie kolejka chętnych trwała przez ponad trzy godziny. Na
zakończenie, obchody Dnia Europy swoim występem
uświetnił Międzyszkolny Zespół Piosenki i Tańca
TIRLITONKI. Entuzjastycznie oklaskiwano zwłaszcza taniec
„Bądźmy razem”, który został opracowany choreograficznie i
muzycznie w roku 2005, kiedy Polska stała się członkiem
UE. Symbolika tego tańca i sposób wykonania to prawdziwe
dzieło sztuki w wykonaniu kołobrzeskiego zespołu!

W tym roku obchody Dnia Europy, który kalendarzowo ma
miejsce 9 maja, odbyły się w Kołobrzegu 10 maja. Punkt
Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg przygotował
ciekawy
scenariusz
imprezy.
Na
scenie
plenerowej
Regionalnego Centrum Kultury przedstawiono kolorowy i
urozmaicony
program
artystyczny,
którego
motywem
przewodnim był Europejski Rok Obywateli i hasło „Chodzi o
Europę, chodzi o Ciebie”.

Kołobrzeżanie mieli okazję ujrzeć liczne występy przygotowane
przez dzieci z: Przedszkola Społecznego przy ul. Radomskiej,
Przedszkola Różany Dworek na Ogrodach, Przedszkola Morska
Kraina, Przedszkola nr 3, Przedszkola nr 2, Szkoły Podstawowej
nr 3, Szkoły Morska Kraina, Szkoły Podstawowej nr 8,
Gimnazjum nr 1 oraz Gimnazjum nr 3. Widownia szybko
zapełniła się po brzegi, bo i pogoda dopisała, i humory również.
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct zapewnił wszystkim
uczestnikom flagi i balony europejskie, żółte i niebieskie kwiaty
oraz publikacje o Unii Europejskiej – dla dzieci i dorosłych.
Najwięcej emocji wzbudził Syriusz i pokaz szczudlarek, które
rozdawały mieszkańcom kwiaty.

Dziękujemy za wspólną zabawę i radosny Dzień Europy!
Zapraszamy znowu za rok.••
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DZIEŃ ZIEMI W KOŁOBRZEGU

Nie tylko dorośli wiedzą co znaczy dbać o środowisko, wiedzą to
już dzieci z przedszkoli i szkół w Kołobrzegu. Dnia 22.04.2013r.
przedszkolaki przyłączyły się do akcji sprzątania Ziemi
zorganizowanej przez Wydział Komunalny Urzędu Miasta
Kołobrzeg oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct.
Dzieci świetnie zrozumiały potrzebę dbania o czysty świat, dlatego
założyły ochronne rękawice, zabrały duże worki na odpady i
wyruszyły na pobliskie ulice i parki, aby je sprzątać. Dorośli także
aktywnie włączyli się w akcję – mieszkańcy osiedla Radzikowo z
inicjatywy Rady Osiedla sprzątali tereny wokół pięknej ścieżki
rowerowej prowadzącej do morza oraz ogródków działkowych.
Natomiast pracownicy hotelu zdrojowego „Pro-Vita” i Klubu
Sportowego KKK Kotwica oczyścili Nadmorski Park im. Stefana
Żeromskiego.
Dzieci kołobrzeskie o ekologii wiedzą bardzo dużo i dlatego
stwierdziły że :
„Gdy ktoś bezmyślnie papierek rzuci, należy mu uwagę zwrócić,
Nie wolno przecież bezmyślnie śmiecić, o tym wiedzą nawet
przedszkolne dzieci”. •

KOŁOBRZEG
DZIELI
DOŚWIADCZENIEM

SIĘ

Współpraca
partnerska
narzędziem
aktywnego
obywatelstwa” pod tym hasłem w dniach 23-24 maja 2013r
w Gdańsku odbyła się konferencja, której tematem
wiodącym były źródła i możliwości finansowania
współpracy międzynarodowej. O podzielenie się swoimi
doświadczeniami poproszeni zostali przedstawiciele
Punktu Europe Direct Kołobrzeg, podczas panelu ‘Jak
pisać dobre projekty’.

Celem konferencji była debata na temat kształtu programu
„Europa dla Obywateli” w nowej perspektywie finansowej,
a także prezentacja dobrych przykładów pozyskiwania
środków i realizacji projektów, w tym w ramach sieci
tematycznych, z udziałem przedstawicieli samorządów z
krajów – partnerów projektu.
Wśród zaproszonych prelegentów byli przedstawiciele
Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora
Audiowizualnego, eksperci Rady Gmin i Regionów Europy
(CEMR), a także przedstawicie polskich, niemieckich,
francuskich, słowackich, czeskich, włoskich i szwedzkich
samorządów.

GRAMY FAIR!
Europe Direct Kołobrzeg sygnuje swoją nazwą drużynę
koszykarską występującą w lidze NBA … czyli Nadmorskiego
Basketu Amatorskiego. Zawodnicy to pasjonaci koszykówki,
którym mimo niesłychanej ambicji, nie oszukujmy się, do mistrzów
daleko. W skład drużyny wchodzą lokalni dziennikarze, urzędnicy i
przedsiębiorcy.
Właśnie zakończył się sezon, a drużyna uplasowała się na 6
miejscu w tabeli na 8 drużyn występujących w lidze. Wiernym
kibicom, drużyna dostarczyła wielu bezcennych emocji i sprawiła
niejedną niespodziankę wygrywając trudne spotkania.
Dla trzech najlepszych drużyn rozdane zostały puchary … oraz
specjalna nagroda FAIR PLAY. Tę ostatnią otrzymała właśnie
drużyna Europe Direct. Jesteśmy dumni! •

W ramach Europejskiego Roku Obywateli 2013 również
konsultanci Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct
wzięli czynny udział w w/w konferencji przedstawiając
prezentację pn. „Kołobrzeg – europejskie miasto – rola
partnerstwa w projektach” podczas panelu ‘Jak pisać
dobre projekty – dobre praktyki’. Przedstawiliśmy naszą
prezentację między prelegentami z miast Pardubice
(Czechy), Ravenna (Włochy) oraz Nancy (Francja).
Konferencja była tłumaczona na język niemiecki, angielski i
francuski.••

Konkursy o Unii Europejskiej

UE W OCZACH DZIECKA –
KONKURS PLASTYCZNY

Konkurs plastyczny pt.
„Bezpiecznie nad wodą, w
wodzie i na wodzie”

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
zaprasza do konkursu „Unia Europejska w oczach dziecka”.
Do wygrania są bardzo atrakcyjne nagrody. Zadaniem dzieci
jest

stworzenie

prac

przedstawiających

zmiany

jakie

nastąpiły na Pomorzu Zachodnim dzięki środkom Unii
Europejskiej. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!
Konkurs jest adresowany do przedszkoli, szkół, świetlic etc.,
zlokalizowanych

na

terenie

województwa

zachodniopomorskiego.
Adresowany jest przede wszystkim do zorganizowanych
grup (np. grupa przedszkolna, klasa szkolna itp.), ale jego
otwarty

charakter

pozwala

także

na

indywidualne

uczestnictwo.
Prace konkursowe można realizować za pomocą różnych,
dowolnych technik plastycznych tj. rysunek, malarstwo,
rzeźba itp.
Motywem przewodnim prac jest Unia Europejska i jej wpływ
na zmiany w najbliższym otoczeniu, a szczególnie wpływ
Regionalnego Programu Operacyjnego na otoczenie.
Konkurs trwa od maja do 31 grudnia 2013 r.
WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE ORGANIZATORA:
http://www.rpo.wzp.pl/rpo/promocja_i_informacja/p-r-m-a19365/ue_w_oczach_dziecka.htm •

Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz współorganizatorzy akcji
informacyjno-edukacyjnej „Bezpieczna Woda” zapraszają
dzieci i młodzież w wieku od 6 do 13 lat do udziału w
konkursie plastycznym pt. „Bezpiecznie nad wodą, w wodzie
i na wodzie”. Celem konkursu jest popularyzacja zasad
bezpiecznego zachowania nad wodą, w wodzie i na wodzie
wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Interpretacja tematu jest
dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę. Uczestnik
konkursu może wykonać tylko jedną pracę, wybraną przez
siebie techniką plastyczną w formacie minimum A4,
maksimum A3. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają nagrody
rzeczowe.
Prawni opiekunowie uczestnika konkursu powinni załączyć
do przesyłanej pracy oświadczenie o nieodpłatnym
przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu
oraz przetwarzaniu danych osobowych (wzór oświadczenia
stanowi załącznik do regulaminu).
Prace należy przesłać pocztą z dopiskiem „Konkurs
plastyczny – Bezpieczna Woda” w terminie do 14
czerwca 2013 r. na adres Organizatora:
Departament Turystyki
Ministerstwo Sportu i Turystyki
ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa
WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE ORGANIZATORA:
http://www.msport.gov.pl/aktualnosci-turystyka/konkursplastyczny-pt-,,bezpiecznie-nad-woda-w-wodzie-i-na-wodzie•
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www.europe-direct.kolobrzeg.eu
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Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach dotacji dla punktów informacji publicznej
"Sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct" w latach 2013-2017

