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10 lat Polski w EU

ZACHĘCAMY DO GŁOSOWANIA
W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

KONKURS NA FLASH MOB
PROMUJĄCY 10. ROCZNICĘ PRZYSTĄPIENIA POLSKI
DO UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ WYBORY EUROPEJSKIE 2014
Samorząd Uczniowski w Zespole Szkół w Januszkowicach przystąpił do uczestnictwa w
konkursie na flash mob promujący 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz
Wybory Europejskie 2014, ogłoszonym przez Komisję Europejską - Przedstawicielstwo w Polsce
oraz Fundację Schumana. Do konkursu zgłosili się gimnazjaliści - Sylwia Cieplik, Tomasz
Długosz, Robert Garstka, Damian Owsiak, Weronika Mamroł, Karolina Stasiowska, Kinga
Węgrzyn, oraz Karolina Winiarska, którzy wraz z opiekunem SU, p. Stefanem Kokoczką
zaangażowali się w jego realizację. W najbliższej przyszłości planujemy także założyć w naszej
szkole Klubu Europejskiego, gdyż sprawy naszego kraju w zjednoczonej Europie są dla nas
bardzo ważne.
Przystępując do konkursu założyliśmy sobie, że głównym celem naszych działań będzie
ukazanie korzyści w środowisku lokalnym, które maja miejsce dzięki środkom unijnym oraz
uczestnictwu Polski w Unii Europejskiej. Naszym pierwszym pomysłem było nakręcenie
wywiadów z osobami z naszego lokalnego środowiska, którym dotacje z UE nie są im obce. Do
przeprowadzenia takich rozmów wybraliśmy w naszej miejscowości Sołtysa Januszkowic, pana

Bolesława Pieniądza oraz rolnika, pana Ryszarda Owsiaka. Obaj panowie opowiedzieli nam, na
co przeznaczane są otrzymane środki i co jeszcze chcieliby zmienić w swoim otoczeniu dzięki
wsparciu ze strony UE. Powyższe wywiady uwieczniliśmy przy pomocy kamery.
Kolejnym krokiem było wykonanie dwóch prezentacji multimedialnych, które mają na
celu przedstawienie poziomu rozwoju naszej wsi dzięki funduszom z UE. Ponadto
przeprowadziliśmy ankiety wśród uczniów i nauczycieli naszej szkoły oraz wybranych
mieszkańców naszej miejscowości na temat uczestnictwa Polski w UE. Z badań wynika, że ponad
85% ankietowanych jest zadowolonych z przystąpienia Polski do UE, oraz zmian jakie z tego
płyną.
Pragniemy również wspomnieć, ze w latach 2010-2013 nasza szkoła realizowała projekt POKL,
pt. „Wiejska szkoła w środku Europy bez różnic”, współfinansowany przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zasięg owego projektu był bardzo duży, biorąc
pod uwagę wielkość naszej placówki. W ramach projektu realizowane były różnorodne zajęcia
pozalekcyjne, wyposażenie pracowni językowej w pomoce dydaktyczne, kurs tańca, samoobrony
aikido i wiele innych. Musimy stwierdzić, że pomimo jego zakończenia, skutki i trwałość działań
możemy zaobserwować do chwili obecnej.
Ostatnim etapem jaki chcieliśmy zrealizować, było zorganizowane flash mob’u w naszej
szkole. Chodziło nam głównie o zapoznanie uczniów od kl. VI szkoły podstawowej aż do kl. III
Gim oraz zaproszonych gości z celem naszego konkursu. Na początku powitaliśmy wszystkich
przybyłych na czele z Panią Dyrektor Ewą Ziaja i obecnymi w tym czasie na sali gimnastycznej
nauczycielami. Następnie przedstawiliśmy w formie prezentacji multimedialnych, krótkich
filmików oraz ogólnej pogadanki drogę Polski do integracji z UE oraz jej uczestnictwo.
Zaprezentowaliśmy również wszystkie również wszystkie materiały, promocyjne, które
stworzyliśmy. Na zakończenie zachęciliśmy wszystkich zgromadzonych do wzięcia udziału w
nadchodzących wyborach parlamentarnych.
Po zakończeniu powyższych działań przystąpiliśmy do promocji naszych materiałów,
które zamieściliśmy na stronie internetowej naszej szkoły oraz Miasta i Gminy Brzostek, na
portalu Youtube, a także nasz artykuł i zdjęcia ukażą się w majowym numerze lokalnej gazety
„Wiadomości Brzosteckie”.
Bardzo wiele starań włożyliśmy w ten konkurs. Zaangażowaliśmy w niego wiele osób.
Każdy z nas dał z siebie jak najwięcej, aby wszystko mogło jak najlepiej wyglądać.
Chcielibyśmy również podziękować Pani Dyrektor Ewie Ziaja, która umożliwiła nam
realizację działań konkursowych oraz naszemu opiekunowi, Panu Stefanowi Kokoczce, który
ofiarował nam swoją pomoc i czuwał nad przebiegiem konkursu.

Jedyne co nam teraz pozostało, to czekać na wyniki konkursu i mieć nadzieję, że nasza praca
zostanie doceniona.

Dlaczego warto brać udział w wyborach?
W związku ze zbliżającymi się Wyborami do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się
25 maja 2014 roku, zachęcamy wszystkie pełnoletnie osoby do wzięcia w nich udziału. Chociaż
nie wkroczyliśmy jeszcze w dorosłe życie, uważamy, że taka postawa jest wyrazem
współczesnego patriotyzmu oraz demokracji. Branie udziału w wyborach jest nie tylko naszym
przywilejem, ale nawet obowiązkiem. To dzięki naszym pojedynczym głosom wyłaniamy
reprezentantów naszego kraju, którzy będą decydować o rozwoju naszej Ojczyzny oraz jakości
naszego życia.

„Bądźmy odpowiedzialni i weźmy sprawy
w swoje ręce”
Uczestniczka Sylwia Cieplik

