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„Europa nie powstanie od razu ani w całości:  
będzie powstawała przez konkretne realizacje,  

tworząc najpierw rzeczywistą solidarność” 

(fragment Deklaracji Schumana, 9 maja 1950 r.) 

 

DDZZIIEEŃŃ  EEUURROOPPYY  
9 maja 2017 r. 

Bydgoszcz  

kampus Wyższej Szkoły Gospodarki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dzień Europy to jeden z symboli Unii Europejskiej. To święto pokoju i jedności w Europie, 
obchodzone co roku przez wszystkich obywateli UE. Także w Bydgoszczy przyłączamy się do 
świętowania Dnia Europy podczas festynu organizowanego przez Punkt Informacji Europejskiej 
Europe Direct – Bydgoszcz przy WSG. 

Mieszkańców Bydgoszczy i okolic, a szczególnie dzieci, zapraszamy do aktywnego udziału 
w obchodach Dnia Europy 9 maja 2017 r. Zapraszamy od godziny 10:00 na kampus Wyższej Szkoły 
Gospodarki, który tego dnia zamieni się w „miasteczko europejskie”. Wśród licznych atrakcji m.in. 
zabawy i konkursy z nagrodami na temat UE, kolorowanki, malowanie twarzy, spotkanie z Syriuszem 
– maskotką UE, wata cukrowa oraz Europejskie Koło Fortuny. W samo południe zabrzmią dźwięki 
hymnu Unii Europejskiej, a gości obdarujemy kwiatami w barwach Unii Europejskiej. Zapraszamy do 
wspólnej zabawy! 

Do udziału w wydarzeniu szczególnie zapraszamy szkoły i przedszkola – przyjdźcie całą klasą! Ze 
względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłaszanie grup zorganizowanych na adres e-mail: 
europedirect-bydgoszcz@byd.pl lub telefonicznie: (52) 567 00 69. 

 

mailto:europedirect-bydgoszcz@byd.pl


 

Organizator: 
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz przy Wyższej Szkole Gospodarki 

www.europedirect-bydgoszcz.byd.pl  www.facebook.com/EDBydgoszcz  

 
 
W PROGRAMIE DNIA EUROPY W BYDGOSZCZY: 
 

10:00 – 13:00 „MIASTECZKO EUROPEJSKIE”  
NAMIOT INFORMACYJNY:  
 Poznaj Unię Europejską – ciekawe publikacje o UE dla małych i dużych 

 Zobacz Unię Europejską – prezentacje i filmy edukacyjne przy 
stanowisku multimedialnym 

 Zapytaj o Unię Europejską – konsultacje i porady nt. UE 

 Masz swoje zdanie o Unii Europejskiej? Wyraź je! – głos obywateli w 
ogólnoeuropejskiej debacie na temat przyszłości Unii Europejskiej 

NAMIOT GIER I ZABAW: 
 Europejskie Koło Fortuny – sprawdź swoją wiedzę o państwach UE 

 Zabawy i euro-quizy z nagrodami 

PLENER: 
 Malowanie dłoni/twarzy w barwy Unii Europejskiej i państw 

członkowskich 

 Europejskie zabawy w plenerze 

 Wata cukrowa 

10:15 OGŁOSZENIE KONKURSÓW TEMATYCZNYCH: 
 Konkurs plastyczny „Syriusz zwiedza Europę” 

 Konkurs na najpiękniejsze życzenia z okazji Dnia Europy 
***Prace konkursowe przyjmowane będą do godz. 11:45. Rozstrzygnięcie 
konkursów i wręczenie nagród odbędzie się o godz. 12:30. 

11:00 „POKAZ MODY EUROPEJSKIEJ” NA KAMPUSIE WSG  
Wspólna zabawa dla wszystkich uczestników Dnia Europy 
***Dzieci chętne do udziału w pokazie proszone są o ubranie się w barwy i 
atrybuty Unii Europejskiej lub jednego z państw członkowskich. 
Najciekawsze stroje nagrodzimy! 

12:00 UROCZYSTE ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA EUROPY  
 Kwiaty w barwach Unii Europejskiej dla gości 

 Hymn Unii Europejskiej „Oda do radości” 

 Spotkanie z Syriuszem 

12:30 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW TEMATYCZNYCH – wręczenie nagród laureatom 

13:00 ZAMKNIĘCIE „MIASTECZKA EUROPEJSKIEGO” 
 

Zapraszamy do wspólnego świętowania! 
  

***Uwaga: W razie złej pogody obchody Dnia Europy zostaną przeniesione do Akademickiej 
Przestrzeni Kulturalnej na kampusie WSG (wejście od parkingu przy ul. Królowej Jadwigi 14, bud. L). W 
tej sytuacji część zaplanowanych atrakcji może ulec modyfikacji. 


