
Tradycyjnie już 1 czerwca w gmachu Sejmu RP w Warszawie odbędzie się posiedzenie Sejmu Dzieci                

i Młodzieży. Tegorocznym motywem przewodnim są „Wybory parlamentarne”. W celu wyłonienia 

460 posłanek i posłów Kancelaria Sejmu w porozumieniu z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej, 

Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ośrodkiem Rozwoju Edukacji zachęca młodych i ambitnych 

gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w projekcie. Zgłaszać mogą się 

dwuosobowe zespoły, które mają za zadanie zorganizować i przeprowadzić debatę na jeden z trzech 

zaproponowanych tematów oraz przygotować plan kampanii profrekwencyjnej. 

W tegorocznej edycji projektu postanowiły wziąć udział uczennice klasy IIc – Alicja Czepli i Aleksandra 

Kuberna. Dnia 28 czerwca w naszej szkole przeprowadziły debatę na temat: „Nie tylko wybory – jak 

młodzi mogą wpływać na rzeczywistość i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym?”. Do udziału                

w debacie zaprosiły ekspertów: panią dyrektor Mirosławę Żołnę, przewodniczącą Rady Rodziców 

panią Magdalenę Gołębiewską, sekretarza Samorządu Uczniowskiego Nikolę Kroll, radnego Rady 

Miejskiej w Żukowie pana Jerzego Formelę oraz emerytowanego nauczyciela akademickiego 

Akademii Medycznej w Gdańsku pana Jerzego Nacel. W debacie wzięli także udział nauczyciele pani 

Justyna Juńska (członek Stowarzysznia Przyjaciół Szkoły Heweliusz), pani Anita Mądra, pani Monika 

Rychert, pani Elżbieta Stormowska, politolog pan Paweł Nacel oraz uczniowie naszej szkoły. 

Debatę rozpoczęto od odczytania listu skierowanego do wszystkich uczestników debaty od pani 

Małgorzaty Gładysz, doradcy Marszałka Senatu pana Bogdana Borusewicza. Następnie Alicja Czepli 

przedstawiła prezentację, która wprowadziła zebranych w temat zainteresowania młodzieży polityką. 

Zawarte w niej informacje jednoznacznie wskazywały, iż młodzi ludzie nie są nią zainteresowani.                   

W kolejnym etapie każdy z ekspertów został zapytany dlaczego jego zdaniem młodzież nie angażuje 

się w politykę. Eksperci wyrazili swoje zdanie na temat wpływu młodych ludzi na rzeczywistość. 

Jednoznacznie stwierdzili też, że doceniają młodych ludzi, którzy angażują się w działalność 

społeczną, dodając, że wierzą w nowe pokolenie i czekają na to, by udzielali się oni politycznie, aby 

nam wszystkim żyło się lepiej. Po wypowiedziach ekspertów przyszedł czas na komentarze gości – 

nauczycieli i uczniów. Na koniec wszyscy obecni zostali poproszeni o przedstawienie własnych 

pomysłów na to jak zachęcić młodych ludzi do zainteresowania polityką. Wśród wielu propozycji 

można wymienić: pomysł organizowania spotkań uczniów klas trzecich gimnazjów z członkami Rady 

Miejskiej Żukowa; udział młodych ludzi w warsztatach organizowanych przez różne organizacje, 

mających na celu zapoznanie młodzieży z tym, czym tak naprawdę jest polityka i jak politycy 

wpływają na nasze życie; edukacja obywatelska na zajęciach wiedzy o społeczeństwie i godzinach 

wychowawczych; uzmysłowienie młodzieży, iż uprawianie polityki powinni oni rozpocząć od działania 

na rzecz grupy, klasy, szkoły. Do ciekawego wniosku doszedł jeden z uczniów stwierdzając, że to                 

w głównej mierze media zniechęcają młodych do polityki, bowiem to właśnie one pokazują ją                   

w negatywnym świetle, podczas gdy sport pokazywany jest w świetle pozytywnym, co powoduje, że 

młodzi bardziej interesują się sportem aniżeli polityką. Kończąc debatę Alicja podziękowała wszystkim 

zebranym. 

Lista posłanek i posłów zostanie ogłoszona 16 kwietnia br. Trzymamy kciuki za Alicję i Aleksandrę! 


