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Do Bel gii, na za pro sze nie eu ro -
po sła To ma sza Po rę by, po je -
cha ły wy cho waw czy nie pię ciu

pierw szych klas z pod sta wó wek, któ re
zwy cię ży ły w ogło szo nym przez No wi -
ny kon kur sie pla stycz nym. Od by wał
się on w ra mach ak cji „Je ste śmy 1 kla -
sa”, a na gro da nie by ła przy pad ko wa.
Ha sło „Nasz dom Eu ro pa” by ło jed -
nym z te ma tów ry wa li za cji.

Do ro ta Pasz kow ska, Te re sa Flak,
Da nu ta Ja ku bek, Mał go rza ta Szpu nar
i Bo że na Ku kuł ka mia ły oka zję z bli ska
zo ba czyć Par la ment Eu ro pej ski, za po -
znać się z pra cą i funk cjo no wa niem
in sty tu cji unij nych. Pod czas spo tka -
nia z eu ro po słem Po rę bą do wie dzia ły
się tak że wię cej na te mat dzia łal no ści
eu ro par la men ta rzy stów.

W ra mach wy jaz du lau re at ki zwie -
dzi ły naj waż niej sze miej sca Bruk se li,
m.in. sta rów kę oraz dziel ni cę eu ro pej -
ską, gdzie miesz czą się naj waż niej sze
in sty tu cje UE, a tak że sym bol mia sta,
tzw. Ato mium. Zo ba czy ły rów nież jed -
no z naj słyn niej szych miast por to -
wych Eu ro py - An twer pię.

- Bar dzo się cie szę, że ko lej na gru -
pa osób z Pod kar pa cia od wie dzi ła
Bruk se lę. Tym ra zem by li to na uczy -
cie le pro mu ją cy wie dzę o Eu ro pie
wśród naj młod szych. Mam na dzie ję,
że po byt w Bruk se li był dla nich cen -
nym do świad cze niem - mó wi Po rę -
ba. - Każ de go ro ku za bie ram do
Bruk se li dzie siąt ki osób, lau re atów
róż ne go ro dza ju or ga ni zo wa nych 
i współ or ga ni zo wa nych prze ze mnie
przed się wzięć. Wie rzę, że jest to dla
nich za wsze cie ka wa przy go da - 
do da je.

Rów nież na sze lau re at ki za pew -
nia ją, że wró ci ły z Bruk se li z wie lo ma
mi ły mi wspo mnie nia mi. - Nie zna -
łam wcze śniej pa na po sła Po rę by, ale
zo sta łam mi le za sko czo na. Jest oso -
bą rze czo wą, kon kret ną, a sam wy -
jazd był bar dzo do brze zor ga ni zo wa -
ny - pod kre śla Do ro ta Pasz kow ska. -
Wie le zo ba czy li śmy. Dla mnie to by ły
zu peł nie no we miej sca. Ca ła gru pa
by ła bar dzo za do wo lo na z te go wy -
jaz du. 

wu te

Naj lep sze na uczy ciel ki w eu ro par la men cie
Na sze lau re at ki zwie dzi ły Bruk se lę i An twer pię

AR CHI WUM

W spo tka niu z eu ro po slem To ma szem Po rę bą wzię ły udział: Do ro ta Pasz kow ska ze Szko ły Pod sta wo wej nr 2
w Prze wor sku, Te re sa Flak z Ze spo łu Szkół w Po gwiz do wie No wym, Da nu ta Ja ku bek ze Szko ły Pod sta wo wej
w Bor ku Wiel kim, Mał go rza ta Szpu nar ze Szko ły Pod sta wo wej nr 2 w Łań cu cie i Bo że na Ku kuł ka ze Szko ły
Pod sta wo wej nr 17 w Rze szo wie.


