Samorząd terytorialny – przestrzeń dla aktywnych obywateli
Taką tezę postawiono 18 stycznia, jako podsumowanie projektu 25 lat samorządu
terytorialnego w Polsce realizowanego przez Celestynowskie Towarzystwo Kulturalne
w partnerstwie z Sołectwem Celestynów i Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. por. J. Czumy „Skrytego” finansowanego ze Środków Gminy Celestynów.
Zaczęliśmy od zaśpiewania hymnu Gimnazjum.
Następnie swoimi doświadczeniami w przestrzeni publicznej podzielili się:
Piotr Uściński – poseł na Sejm RP VIII kadencji, wspominał swoją pracę radnego w
Ząbkach, opowiadał, że jak zaczynał pracę jako Radny nic nie wiedział o samorządzie,
wtedy w szkołach nie uczono o działaniu samorządu terytorialnego, podkreślił
wartość dzisiejszej szkoły, która uczy aktywności. Zachęcił uczniów do działania w
przestrzeni publicznej.
Magdalena Żebrowska – Przewodnicząca Szkolnego Samorządu Uczniowskiego,
stwierdziła, że działanie na rzecz innych wcale nie zabiera wiele czasu, uczy natomiast
dobrej organizacji i daje poczucie ogromnej satysfakcji.
Wójt naszej Gminy – Witold Kwiatkowski, opowiedział zebranym m.in., że był
otwarty na wiedzę o Samorządzie, wspominał swoją pracę radnego - 3 lata
pracowaliśmy, żeby zrozumieć o co w tym chodzi, dopiero w trzecim roku zaczęliśmy
realizować marzenia, wypracowywać kierunki rozwoju Gminy, … działając mamy
wpływ na budżet Gminy. Poznał różne strony samorządu, nie każdy partner jest
otwarty na rozmowę. Różne doświadczenia w przestrzeni publicznej wiele Mu dały.
Jako Wójt każdego dnia musi podejmować decyzje…
Na koniec Pan Wójt podkreślił, że najważniejsza inwestycja to inwestycja w kapitał
ludzki - a dla Niego ta inwestycja to MŁODZIEŻ. Będziecie wspaniałymi następcami.
Przewodniczący Rady Gminy – Romuald Ziętala, był Przewodniczącym SSU w
Bałtowie, to były Jego pierwsze doświadczenia pracy na rzecz środowiska lokalnego.
Podkreślił, że najważniejsza jest rozmowa z każdym, wysłuchać, zrozumieć.
Przypomniał o swoich poniedziałkowych dyżurach w Urzędzie Gminy i zachęcał do
przychodzenia ze swoimi pomysłami. Praca społeczna bywa ciężka, nie zawsze
wszystko wychodzi, ale warto … - zachęcał młodzież do rozpoczęcia takiej pracy.
O początkach samorządności w Celestynowie po 1989 r. opowiedział Tadeusz
Korybut-Daszkiewicz, od 1981 Dyrektor Schroniska w Celestynowie,
Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego w pierwszych demokratycznych wyborach
w Celestynowie, jeden z założycieli pierwszego stowarzyszenia pozarządowego –
CTK, w Gminie Celestynów po procesie transformacji . „Uczciwie stworzyć
samorząd” – to było nasze zadanie! – podsumował.

O historii samorządności w Polsce opowiedziała Bogusława Filipowicz, podkreśliła,
że idea samorządności jest nierozerwalnie związana z Państwem Polskim, że wolność
nie jest czymś oczywistym, aby zachować tożsamość nie można zapominać o Bogu,
rodzinie, ojczyźnie, żeby znać wartość ziemi i pracy pokoleń, które o nią dbały.
Przypomniała „Dekalog Samorządowca” Zofii Kossak-Szczuckiej. Polecamy!
Ciąg dalszy spotkania to DEBATA przeprowadzona zgodnie z zasadami debaty
oksfordzkiej. Swoje argumenty przedstawiali zwolennicy i przeciwnicy postawionej
tezy - Samorząd terytorialny – przestrzeń dla aktywnych obywateli - TAK/NIE
Obrady prowadził Marszałek /Emanuel Grochal 3c/ w asyście Sekretarzy /Adrian
Gąska 3e i Karolina Garwolińska 3c/. Eksperci to Wójt Gminy Celestynów – Witold
Kwiatkowski, Przewodniczący Rady Gminy Celestynów – Romuald Ziętala,
Nauczyciel, Prezes CTK – Agata Masna - Jastrzębska.
Prawa strona /Julia Szostak 3e, Karolina Bogucka 3e, Hubert Bóbr 3c/– broniąca
tezy przedstawiła liczne argumenty, min. siedząc i narzekając nic nie zmienimy, robiąc
nawet małe rzeczy możemy wiele zdziałać, każdy głos się liczy – głosując możemy
wymagać od swoich przedstawicieli, to Ty decydujesz o wygranej lub przegranej.
Masz własne zdanie – wyraź je! Każdy zauważa w swoim otoczeniu „coś” do
poprawy i warto działać.
Lewa strona /Mateusz Ładno 3e, Karolina Nowak 3e, Paweł Krzemiński 3e/ –
przeciwnikom aktywności również nie zabrakło argumentów takich jak: wypowiadanie
własnego zdania jest źle odbierane, że tak naprawdę jeden głos nie ma znaczenia,
często ludziom po prostu brak czasu. I zarzuty wobec władzy m.in., że petycje nie są
czytane, nikt ich nie bierze pod uwagę. Władza robi co chce.
Marszałek udzielał głosu również widowni. Była sołtys Celestynowa – Izabela Żaroń
powiedziała o swoich trudnościach w pracy samorządowca.
Eksperci byli pod wrażeniem wysokiego poziomu debaty.
Na koniec mały happening – wszyscy uczestnicy wydarzenia wieszali papierowe liście
w odpowiednim kolorze – zajmując w ten sposób swoje osobiste stanowisko.
Dominował kolor żółty – zwolenników aktywności obywatelskiej.
Ważnym momentem było podsumowanie konkursu : wiedzy i plastycznego - logo
sołectwa Celestynów. Nagrody wręczyli Tomasz Wyglądała – Sołtys Celestynowa i
Agata Masna - Jastrzębska – Prezes CTK.
Oto wyniki:
Konkurs wiedzy:
I miejsce – Aleksandra Ciborowska 3c, II miejsce – Mateusz Ładno 3e, III miejsce –
Karolina Nowak 3e.
Konkurs plastyczny – logo sołectwa Celestynów:
Nagrodzono 5 prac, zwycięzcę wyłonią mieszkańcy Celestynowa. Nazwiska osób
nagrodzonych: Klaudia Nowak 2b, Karolina Nowak 3e, Gabriela Staros, 2c,
Aleksandra Jopek 2a, Martyna Kołyska 2a.

Ponadto wyróżniono 7 ciekawych prac – Marcin Kalbarczyk 2c, Julia Milewska 1c,
Olga Zadrożna 3d, Kinga Skrzeczyńska 3a, Maria Szoja 2c.
Prace wykonali uczniowie pod kierunkiem Anny Maszlanki, nauczyciela plastyki
w Gimnazjum.
Nagroda dla wszystkich uczniów to tablica ceramiczno-magnetyczna w sali nr 16.
Na zakończenie Dorota Stańczak, Dyrektor Zespołu Szkół – dziękując wszystkim za
udział w spotkaniu, przypomniała, że Szkoła jest otwartą przestrzenią dla różnorakiej
działalności.
Zaplanowane cele projektu, a mianowicie:
1. kształtowanie postawy aktywności obywatelskiej wśród młodzieży,
2. promowanie idei samorządności wśród młodych,
3. podnoszenie świadomości, wiedzy na temat roli samorządu terytorialnego w
środowisku lokalnym,
4. doskonalenie umiejętności przekazywania swoich poglądów.
ZREALIZOWANO!
To była duża dawka wiedzy o samorządzie terytorialnym!
Agata Masna - Jastrzębska
Jeszcze oczami uczniów:
 Poznałam argumenty „za” i „przeciw” angażowaniu się w życie samorządu. Dowiedziałam
się o historii samorządności w Polsce.
 Było mi miło, że Poseł podał mi rękę i potraktował jak prawdziwych, profesjonalnych
„debatowców”.
 Doświadczenie przekazane nam przez Pana Posła, Wójta, Przewodniczącego Rady Gminy
oraz Sołtysa Celestynowa nauczyły mnie, że warto dbać o to, co dzieje się wokół nas.
Angażowanie się w sprawy np. Szkoły jest bardzo ważne i potrzebne.
 … debata była ciekawym doświadczeniem.
 Debata była zaskakująco ciekawa. Z miłą chęcią wysłuchałem opowieści pana Wójta
Witolda Kwiatkowskiego i Piotra Uścińskiego. Poznałem ich doświadczenia z samorządem
oraz, że warto jest się udzielać.
 Dzięki temu spotkaniu nauczyliśmy się ciekawej wymiany poglądów. Dobrych argumentów
nie zabrakło po obu stronach debaty, a impreza okazała się ciekawa. Dobrze widzieć tak
dobrze zgranych uczniów.
 Dowiedziałem się jaka jest droga do kariery posła, osoby aktywnej społecznie. Co należy
robić, by być aktywnym.
 Ta debata pomogła nam wejść w świat polityki …
 Dowiedziałem się na czym polega rola Marszałka podczas debaty.
 Debata była sukcesem. Pan Wójt mówił, żeby angażować się w samorząd szkolny.
 Cieszę się, że mogliśmy poznać pewne osoby związane z Gminą.

