
Podczas oficjalnego otwarcia VII Słubicko-Frankfurckiego Dnia Europy 2017 na placu Collegium Polonikum, zaproszonym gościom uczniowie polskich i niemieckich szkół 
zadawali pytania związane z członkostwem obu państw w Unii Europejskiej.
- Jak Pan myśli, w jaki sposób Słubice i Frankfurt nad Odrą mogłyby się przyczynić do utrzymania pokoju w Europie? - takie pytanie z ust Zuzi Kostrzewskiej ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Słubicach usłyszał starosta Marcin Jabłoński. - Od wielu już lat, My Polacy i Niemcy, tu w Słubicach na polsko-niemieckim pograniczu podejmujemy 
wspólne wysiłki, realizujemy wspólne projekty, tworzymy wspólne prawo. Pokazujemy jak ważna jest współpraca pomiędzy narodami, pomiędzy naszymi krajami. Dbamy o 
to, aby nasze życie uczynić łatwiejszym, piękniejszym i bardziej wartościowym a to jest najlepszym przykładem zagwarantowania spokój w Europie i na Świecie - 
odpowiedział starosta Marcin Jabłoński.



W Przedszkolu Samorządowym nr 2 "Pinokio" Dzień Europy obchodzono w artystyczny sposób.. Każda grupa przedstawiała inne państwo i związane z nim obyczaje, 
budowle, kulturę oraz sztukę charakterystyczną dla danego kraju. Była wieża Eiffla i kankan, holenderskie rowery i wiatrak, greckie specjały, torreador, włoska pizza i wiele 
innych atrakcji. Dzieci były bardzo zaangażowane w projekt i występy.



Równo o 14:30 z Placu Bohaterów rozpoczął swoją podróż Słubicki Stół Śledziowy, który w ramach obchodów Dnia Europy w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą przejechał 
przez całe Dwumiasto (Słubice i Frankfurt) zachęcając napotkanych mieszkańców do podzielenia się swoimi przeżyciami związanymi ze wstąpieniem Polski do Unii 
Europejskiej. Można było dokonać okazjonalnego wpisu do księgi europejskiej, a także skosztować specjalnie upieczonego na tę okazję chleba, w którym ukryte były 
tekstowe przeslania. Gospodarzami podróży byli Club Real Berlin i TWK Słubice. Stół zakończył swoją wędrówkę na Placu Mostowym we Frankfurcie nad Odrą.



Dziennik Informacyjny Powiatu Słubickiego

Dzień Europy 2017 - relacja [FOTO] [VIDEO]
Środa 10 maja 2017 brak komentarzy
Pod hasłem „Wspólnie kształtować Europę” ponad czterdzieści różnych instytucji z obu stron Odry włączyło się w przygotowanie programu tegorocznego święta Słubicko-
Frankfurckiego Dnia Europy.

Dzień Europy świętujemy z naszymi sąsiadami zza Odry wspólnie, już po raz siódmy. W tym roku odbywa się to w ramach unijnego projektu Europejskie Modelowe Miasto 
współpracy transgranicznej Słubice-Frankfurt. Podczas inauguracji, która odbyła się przed Collegium Polonicum, dzieci z polskich i niemieckich szkół oraz przedszkoli 
tradycyjnie odśpiewały „Odę do radości” w obu językach.
Jak powiedział burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz: rok 2004 otworzył Polsce drogę do Unii Europejskiej, dzięki czemu Słubice i Frankfurt mogły nawiązać bardzo bliską 
współpracę, która doprowadziła do tego, że dziś odgrywają szczególną rolę w stosunkach polsko-niemieckich. - Dzięki temu, że jesteśmy razem w UE nasza współpraca jest 
możliwa na wielu płaszczyznach – dodał nadburmistrz Frankfurtu nad Odrą dr Martin Wilke. Rolę obu miast na pograniczu podkreślała także dyrektor Wydziału Programów 
Europejskich i Rządowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim Agnieszka Świątek. - Taka współpraca jak tutaj, w Słubicach i Frankfurcie, jest wzorem – mówiła. W 
otwarciu Dnia Europy wzięli też udział minister sprawiedliwości i spraw europejskich landu Brandenburgia Stefan Ludwig i starosta słubicki Marcin Jabłoński.



W ramach obchodów na zorganizowano warsztaty „Odkryj Europę poprzez zabawę”. Można było zajrzeć do biura Europe Direct we Frankfurcie, gdzie udzielano informacji 
m.in. na temat Euroregionu Pro Europa Viadrina, wziąć udział w konkursie wiedzy o kulturze, sztuce i obyczajach UE. Na Europejskim Uniwersytecie Viadrina dyskutowano o 
wyborach prezydenckich we Francji, we frankfurckim Domu Bolfrasa o 18.00 odbyła się dyskusja z udziałem m.in. polskich i niemieckich parlamentarzystów na temat 
przyszłości starego kontynentu - „ Międzynarodowym populizmem, a atmosferą przełomu”. W słubickim kinie przypomniano  film Agnieszki Holland „Europa, Europa”, a 
słubfurtczycy zorganizowali piknik europejski, gdzie przy muzyce, sztuce i ognisku można było spróbować potraw z Polski, Niemiec, Ukrainy i Afganistanu, pograć w 
siatkówkę plażową i boule. Sporo się też działo w bibliotece miejskiej w Słubicach, gdzie uczniowie dwóch podstawówek: "dwójki" i "trójki" uczestniczyli w warsztatach 
plastycznych, dzięki którym poszerzyli wiedzę na temat Europy.
Natomiast  kościele Friedenkirche  we Frankfurcie nad Odrą odbyła się dyskusja teologa ewangelickiego biskupa Waldemara Pytela z Wrocławia z ks. prof. Grzegorzem 
Chojnackim teologiem katolickim. Podczas debaty zaproszeni goście przedstawili uczestnikom perspektywę jubileuszu 500 lecia  Reformacji z punktu widzenia dwóch 
kościołów. Podjęli również próbę odpowiedzi na pytanie o przyszłość obu kościołów i działania ekumeniczne.



Obchody Dnia Europy potrwają do 16 maja.


