
Ministerstwo spraw Zagranicznych we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji 
Europejskiej w Polsce i Biurem Informacyjnym Parlamentu Europejskiego ogłosiło IX 
Ogólnopolski  Program Edukacyjny „Moja szkoła w Unii Europejskiej – edycja Powrót do 
szkoły” adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem 
bieżącej edycji programu jest zainteresowanie młodzieży aktualnymi wydarzeniami 
dotyczącymi Unii Europejskiej. Uczniowie, biorąc udział w tym projekcie, zapoznają się  
z zagadnieniami dotyczącymi wolontariatu, co ma związek z ustanowieniem roku 2011 
Europejskim Rokiem Wolontariatu. Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej 
przypadająca w drugiej połowie 2011 roku również motywuje do zajęcia się wyżej 
wspomnianą problematyką.  

Uczennice klas I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju: Hanna 
Furmanek, Joanna Matysiak, Paula Przytuła pod kierunkiem pani profesor Bogusławy Jasiny 
wzięły udział w konkursie. W ciągu miesiąca przygotowały prezentację multimedialną na 
temat „Twoje priorytety polskiej Prezydencji – czym Polska powinna się zająć w UE, na co 
zwrócić uwagę?”. Ich praca została wysoko oceniona, uczennice zajęły pierwsze miejsce  
w kategorii szkół ponadgimnazjalnych w województwie. W swojej pracy zaproponowały 
następujące priorytety dla polityki UE: 
 
I priorytet –  Samowystarczalna polityka rolna w ramach UE, 
II priorytet –  Wyrównanie dopłat dla rolników, 
III priorytet –   Poprawa sytuacji finansowej w niektórych krajach Unii Europejskiej. 
 
 W skład Wojewódzkiej Komisji Oceniającej (WKO) weszli: przedstawiciele Wojewody, 
Kuratorium Oświaty, przedstawiciel Marszałka Województwa oraz reprezentant 
Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej. 

W dniu 19.12.2011r. uczennice wzięły udział w uroczystym posumowaniu pierwszego 
etapu konkursu oraz rozdaniu nagród. Uroczystość odbyła się w Lublinie. Udział w niej był 
dla uczestniczek i ich opiekuna ogromnym wyróżnieniem, zwłaszcza ,iż z całego 
województwa lubelskiego to biłgorajskie liceum okazało się być najlepsze. Uroczyste 
posumowanie poprowadził pan Andrzej Sikorski- dyrektor Regionalnego Centrum Informacji 
Europejskiej w Lublinie. 

Drugi etap konkursu będzie równie interesujący, ponieważ zwycięska szkoła będzie 
miała za zadanie zorganizować w swojej szkole spotkanie z przedstawicielem Parlamentu 
Europejskiego. Gościem Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ będzie pan Jarosław 
Kalinowski. Spotkanie planowane jest na koniec lutego. 


