
W III Liceum Ogólnokształcącym 

Najpierw PO, 
potem PiS 

Komitet wyborczy Platformy 
Obywatelskiej RP był zdecydo
wanym faworytem w młodzieżo
wych wyborach do Parlamentu 
Europejskiego, odbywających 
się w III Liceum Ogólnokształcą
cym. Na konto tego komitetu tra
fiło aż 44,4% głosów młodzieży. 

W kampanii odbywającej się 
w ramach platformy obywatelskiej 
„Młodzi głosują", uczestniczyło 
trzystu sześćdziesięciu sześciu ucz
niów klas pierwszych, drugich lice
um oraz klas gimnazjalnych. - Od 
kilku lat w ramach Klubu Europej
skiego zapraszamy młodzież do ak
tywnego uczestniczenia w życiu spo
ecznym i poznawania zasad wybo
rów. Zanim zdobędą wiek pozwala
jący im glosować, mogą uczestni
czyć w głosowaniu, zobaczyć jak się 
to odbywa. Akcję poprzedzają tema
tyczne lekcje dotyczące polityki, wy
borów, parlamentu. Młodzież 
uczestniczy w spotkaniach z przed
stawicielami Regionalnego Cen
trum Informacji Europejskiej. Sta
ramy się dostarczyć jak najszerszą 
wiedzę, pozwalającą młodzieży po
dejmować pierwsze wybory, kształ
tować gusta polityczne - mówił 
w czasie trwającego głosowania ko
ordynator kampanii, nauczyciel ge
ografii w III LO, Bogdan Majewski. 

Uczestnicy młodzieżowych wy
borów oddawali głosy na dziesięć 
komitetów wyborczych. Pierwsze 
miejsce (160 głosów) i 44,44% 
zdobył komitet PO, drugie miejsce 
(74 głosy i 20,56%) komitet wy
borczy PiS. Trzeci na liście wybor
czej uczniów był komitet wybor
czy Libertas (23 głosy i 6,89%), 
czwarty - komitet U PR z 22 głosa
mi i 6,11% poparciem, piąty po 
równo (21 głosów i 5,83% popar
cie) dla PSL i Samoobrony. 

Do akcji Centrum Edukacji Oby
watelskiej „Młodzi głosują 2009" 
w Płocku włączyło się siedem pla
cówek. W zdecydowanej większo
ści wynik był zbliżony do tego 
w III Liceum Ogólnokształcącym. 
Czyli na pierwszym miejscu zna
lazła się Platforma Obywatelska, 
na drugim Prawo i Sprawiedli
wość. Trzecie miejsce młodzież 
podzieliła pomiędzy Libertas i Sa
moobronę. W ZSB Samoobrona 
znalazła się na pierwszym miejscu. 
Swoje zapatrywania, sympatie 
i preferencje polityczne zaprezen
towali uczniowie między innymi 
Zespołu Szkół Technicznych, Zes
połu Szkół Budowlanych nr 1, Li
ceum Stowarzyszenia Oświatow
ców Polskich, IV LO, Gimnazjum 
nr 3 i nr 6. rad 


