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DDDZZZIIIAAAŁŁŁAAALLLNNNOOOŚŚŚĆĆĆ   SSSZZZKKKOOOLLLNNNEEEGGGOOO   KKKLLLUUUBBBUUU   EEEUUURRROOOPPPEEEJJJSSSKKKIIIEEEGGGOOO      

rrroookkk   ssszzzkkkooolllnnnyyy   222000111444---222000111555   

 

1. W ramach współpracy Zespołu Języków Obcych ze Szkolnym Klubem Europejskim,  

30 października 2014 r. odbyło się ssspppoootttkkkaaannniiieee   zzz   ttt łłłuuummmaaaccczzzeeemmm   sssyyymmmuuullltttaaannniiiccczzznnnyyymmm   pppaaannniiiąąą 

IIIzzzaaabbbeeellląąą    PPPooodddsssiiiaaaddd łłłooo , która podzieliła się z młodzieżą ciekawymi informacjami o swojej 

karierze zawodowej oraz wskazówkami dotyczącymi skutecznej nauki języków 

obcych. Organizatorką spotkania była Ewelina Podsiadło.  

 

 

Pani Izabela Podsiadło 

 

Młodzież naszego liceum obejrzała ciekawą prezentację 



I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie 
 

2 
 

 

2. 222777   kkkwwwiiieeetttnnniiiaaa   222000111555rrr...    ooodddbbbyyyłłłyyy   sssiiięęę    MMMłłłooodddzzziiieeeżżżooowwweee   WWWyyybbbooorrryyy   PPPrrreeezzzyyydddeeennntttaaa   RRRzzzeeeccczzzyyypppooossspppooollliiittteeejjj   

PPPooolllssskkkiiieeejjj    pppoooddd   hhhaaasss łłłeeemmm   „„„MMMłłłooodddzzziii    gggłłłooosssuuujjjąąą...”””  Koordynatorem akcji, w której brało udział  

w tym roku pond 1500 szkół z całej Polski,  jest CCCeeennntttrrruuummm   EEEddduuukkkaaacccjjj iii    OOObbbyyywwwaaattteeelllssskkkiiieeejjj ... 

Organizacji wyborów w szkole podjął się Szkolny Klub Europejski (klasa I a)  

pod opieką nauczycieli Joanny Śliz i Agnieszki Piwowarskiej. Przed głosowaniem 

uczniowie przygotowali i 222333   kkkwwwiiieeetttnnniiiaaa   222000111555   rrr...    ppprrrzzzeeeppprrrooowwwaaadddzzziii llliii    dddlllaaa   cccaaałłłeeejjj    ssszzzkkkooo łłłyyy   llleeekkkcccjjjęęę 

iiinnnfffooorrrmmmaaacccyyyjjjnnnąąą , na której przedstawili różne drogi wyboru prezydentów w wybranych 

krajach Unii Europejskiej, zaprezentowali programy kandydatów na prezydenta RP 

oraz poinformowali o procedurze szkolnych wyborów. Należy tu podkreślid 

profesjonalizm i zaangażowanie prowadzących lekcję oraz duże zainteresowanie 

widzów, pomimo niełatwych w odbiorze treści.  Następnie pierwszoklasiści 

przygotowali szkolny lokal wyborczy i w dzieo wyborów pełnili role Szkolnej Komisji 

Wyborczej oraz organizatorów całego przedsięwzięcia. Po podliczeniu wyników 

głosowania wywieszono na korytarzu szkolnym protokół wyborów. Najwięcej głosów 

zdobyli w kolejności: Janusz Korin-Mikke, Andrzej Duda, Bronisław Komorowski  

i Paweł Kukiz, Adam Jarubas. Frekwencja wyniosła 76%. Wyniki głosowania, chod 

oczywiście budzą emocje, mają jednak drugorzędne znaczenie. W ramach akcji 

„Młodzi głosują” podjęte zostały działania o charakterze edukacyjnym. Celem tutaj 

jest danie młodzieży możliwości wypowiedzenia się w sprawach kraju, zachęta  

do udziału w prawdziwych wyborach i zdobycie wiedzy na temat urzędu prezydenta. 

Organizując tego rodzaju wydarzenia, uczniowie poznają w praktyce procedury 

demokratyczne oraz podejmują ważną aktywnośd obywatelską, co powinno 

zaprocentowad w przyszłości. Wszyscy aktywni uczestnicy programu otrzymali 

stosowne zaświadczenia na koniec roku. 
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Edyta Szymaoska i Daniel Wojarski z klasy I a prowadzą lekcję dla wszystkich uczniów 

o prezydenturach krajów Unii Europejskiej i Polski 
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Klaudia Michałkiewicz z klasy I a przedstawia prezentację, w tle inni uczniowie (I a) 

prowadzący lekcję: od lewej Nikola Sokół, Wiktoria Wołczyk, Arkadiusz Lato i Daniel Wojarski 

 

Młodzież była bardzo zainteresowana tematyką spotkania 
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Artykuł opisujący wydarzenie, wysłany do prasy. 
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RRReeejjjooowwwiiiaaacccyyy   ccchhhcccąąą   bbbyyyććć   aaakkktttyyywwwnnnyyymmmiii   ooobbbyyywwwaaattteeelllaaammmiii   

W I Liceum Ogólnokształcącym w Jędrzejowie odbyły się Młodzieżowe Wybory 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pod hasłem „Młodzi głosują.” Koordynatorem 

akcji, w której bierze udział w tym roku pond 1500 szkół z całej Polski,  jest Centrum 

Edukacji Obywatelskiej. Organizacji wyborów w szkole podjął się Szkolny Klub 

Europejski (klasa I a) pod opieką nauczycieli Joanny Śliz i Agnieszki Piwowarskiej. 

Przed głosowaniem uczniowie przygotowali i przeprowadzili lekcję informacyjną dla 

całej szkoły, na której przedstawili różne drogi wyboru prezydentów w wybranych 

krajach Unii Europejskiej, zaprezentowali programy kandydatów na prezydenta oraz 

poinformowali o procedurze szkolnych wyborów. Należy tu podkreślid profesjonalizm 

i zaangażowanie prowadzących lekcję oraz duże zainteresowanie widzów, pomimo 

niełatwych w odbiorze treści.  Następnie pierwszoklasiści przygotowali szkolny lokal 

wyborczy i w dzieo wyborów pełnili role Szkolnej Komisji Wyborczej  

oraz organizatorów całego przedsięwzięcia. Po podliczeniu wyników głosowania 

wywieszono na korytarzu szkolnym protokół wyborów. Najwięcej głosów zdobyli  

w kolejności: Janusz Korin-Mikke, Andrzej Duda, Bronisław Komorowski i Paweł Kukiz, 

Adam Jarubas. Frekwencja wyniosła 76%. Wyniki głosowania, chod oczywiście budzą 

emocje, mają jednak drugorzędne znaczenie. W ramach akcji „Młodzi głosują” 

podjęte zostały działania o charakterze przede wszystkim edukacyjnym. Celem tutaj 

jest danie młodzieży możliwości wypowiedzenia się w sprawach kraju, zachęta  

do udziału w prawdziwych wyborach i zdobycie wiedzy na temat urzędu prezydenta. 

Organizując tego rodzaju wydarzenia, uczniowie poznają w praktyce procedury 

demokratyczne oraz podejmują ważną aktywnośd obywatelską, co powinno 

zaprocentowad w przyszłości. 

 

 

 

 

       Autor: Joanna Śliz 
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Jak na prawdziwych wyborach - trzeba było okazad dokument tożsamości 

 

A teraz trzeba naprawdę zastanowid się, kogo wybrad 
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Decyzja podjęta – nasz kandydat najlepszy 

 

Oj ostrożnie, żeby nic nie zginęło 
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Udało się, za chwilę trzeba brad się do pracy 

 

Ale dużo liczenia… 

 


