DZIALALNOŚĆ SZKOLNEGO KOŁA UNII EUROPEJSKIEJ W EUROPIE
2011/ 2012
 28 września z mieszkaocami Pioczowa spotkała się posłanka do Parlamentu Europejskiego
Róża Thun. W spotkaniu uczestniczyli członkowie SKUE W EUROPIE wraz z opiekunem.
Podczas spotkania , które miało charakter otwarty, pani poseł omówiła rolę, jaką Polska i
polscy euro parlamentarzyści pełnią obecnie w strukturach europejskich
 5 grudnia 2011roku członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego „W EUROPIE” pod opieką
p. Anny Równickiej- Wójcik i p. Anity Domagały uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym
przez euro poseł Różę Thun. Spotkanie prowadził Marek Materek z biura euro poselskiego w
Kielcach. Przedstawił działanie pani Róży Thun w Parlamencie Europejskim. Zachęcał również
do zakładania szkolnych klubów europejskich i zwrócił uwagę na prężne działanie Szkolnego
Klubu Europejskiego „W EUROPIE” przy Zespole Szkól Zawodowych w Pioczowie. Kolejnym
punktem było wystąpienie Kieleckich Młodych Demokratów, którzy namawiali młodzież do
brania czynnego udziału w życiu politycznym swojego miasta. Przedstawili wiele swoich
działao charytatywnych na terenie Kielc oraz zaproponowali swoją pomoc przy realizacji
podobnych akcji na terenie Pioczowa.
 W marcu 2012 r. uczniowie SKUE ,, w Europie ‘’ wzięli udział w konkursie ,,Młody

człowiek w XXI wieku’’ organizowanego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana
Pawła II Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie
Lubelskim. Na etapie szkolnym przeprowadzonym przez nauczycielki: Magdalenę
Pikul oraz Jolantę Lis wyróżniono trzy prace, które zostały skierowane do konkursu
w Lublinie:
1.
,,Współczesnośd a pradzieje mojego regionu’’ (esej)
( ARCHELOGIA) – Sylwester Fiuk kl.3TE – opiekun p. Magdalena Pikul
2.
,,Człowiek a lokalna gospodarka ‘’ (esej)
(EKONOMIA) - Małgorzata Gil kl.2TH – opiekun p. Jolanta Lis
3.
,,Współczesna obyczajowośd młodzieżowa (esej)
(ETNOLOGIA) – Izabela Kubowicz kl.3TE – opiekun p .Magdalena Pikul
 30 marca 2012 r. uczniowie wraz z opiekunem SKUE uczestniczyli w konferencji w
Kielcach na temat: ,, Unia Europejska XXI wieku – zmiany w moim otoczeniu’ ’. W
WSEiP w Kielcach odbyło się również wręczenie dyplomów i nagród dla uczniów
biorących udział w konkusie. Bartosz Durlik i Bartłomiej Dąbrowski – uczniowie kl
3TM3, którzy przygotowali w ramach konkursu prezentacje multimedialne otrzymali
dyplomy i upominki.
 Uczniowie SKUE ,,w Europie ‘’ wraz z opiekunem byli zaangażowani w organizację dni
otwartych w naszej szkole dnia 17.04.2012 r. Uczennice Małgorzata Gil i Izabela
Nogacka przedstawiły prezentację multimedialną szkoły, a pozostali członkowie Koła
Unijnego przygotowali i obsługiwali stoisko edukacyjne .
 Przewodniczący Szkolnego Koła Unijnego Sylwester Fiuk kl. 3te zakwalifikował się do
finału XII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Regionie i przedsiębiorczości.

 9 maja 2012 r. uczniowie wraz z opiekunem SKUE uczestniczyli w konferencji w
Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach organizowanej przez biuro Posła do
Parlamentu Europejskiego dr Czesława Siekierskiego na temat: ,, Unia Europejska XXI
wieku – zmiany w moim otoczeniu’ ’. Uczniowie wraz z opiekunem wysłuchali pięciu
wykładów na temat struktur i działalności UE, cyberprzemocy oraz planów i
perspektywy finansowe na lata 2014-2020.
 4 czerwca otworzyli w Pioczowie nowe biuro parlamentarne świętokrzyska
Europosłanka Róża Thun i Poseł na Sejm RP Lucjan Pietrzczyk. W uroczystości wzięli
udział zaproszeni goście, w tym uczniowie SKUE przy Zespole Szkół Zawodowych w
Pioczowie.

