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Kozienice, 03.04.2014r. 

Protokół z debaty samorządowej pt.  „Nie tylko wybory - MSA  

i inne przedsięwzięcia, czyli w jaki sposób  

kozienicka młodzież wpływa na lokalną rzeczywistość,  

i w jaki sposób jeszcze wpływać może?” 
 

 Dnia 4 kwietnia 2014 roku o godzinie 830 w sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego 

im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach odbyła się debata samorządowa pod tytułem  „Nie tylko 

wybory - MSA i inne przedsięwzięcia, czyli w jaki sposób kozienicka młodzież wpływa na lokalną 

rzeczywistość, i w jaki sposób jeszcze wpływać może?” zorganizowana przez Samorząd Uczniowski 

wyżej wymienionej szkoły. 

 W debacie udział wzięli 

 Burmistrz Gminy Kozienice, dr inż. Tomasz Śmietanka 

 Starosta Powiatu Kozienickiego, Janusz Stąpór 

 Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach, a zarazem 

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kozienicach, Ewa Malec 

 dziennikarz portalu kozienice24.pl, Ewa Pszczoła 

 Radna Giminy Kozienice, nauczyciel historii i wos-u w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana 

Czarnieckiego w Kozienicach dr Małgorzata Kuśmierczyk - Balcerek 

 Marszałek XIX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, Artur Bębeńca 

 Przewodniczący Komisji Problemowej oraz poseł sprawozdwaca XIX Sesji Sejmu Dzieci  

i Młodzieży, Piotr Tasak 

 Opiekun Samorządu Uczniowskiego, Sylwia Milczarczyk 

 Opiekun Samorządu Uczniowskiego, a zarazem Rzecznik Praw Ucznia w I Liceum 

Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach, Beata Smykiewicz-Różycka 

 reprezentanci Samorządu Uczniowskiego Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II 

w Kozienicach wraz z opiekunem, Magdaleną Cichowlas i Renatą Kobylską 



 reprezentanci Samorządu Uczniowskiego Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Króla Zygmunta 

Starego w Kozienicach wraz z opiekunem, Bożeną Boryczką 

 reprezentanci samorządów klasowych I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego  

w Kozienicach 

 

W debacie udział wzięło 66 osób, a jej przebieg obserwowali i rejestrowali redaktorzy 

szkolnej gazety gLOn, telewizji lokalnych: Kronika Kozienicka, Nasz Powiat,  

portal kozienice24.pl  oraz szkolny fotograf. 

 

 

Przebieg debaty: 

1. Przywitanie, przedstawienie uczestników, gości i organizatorów; zapoznanie  

z programem debaty; 

2. Prezentacja multimedialna dotycząca struktury i kompetencji organów władzy 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz samorządu terytorialnego 

3. Prelekcja Burmistrza Gminy Kozienice, dr. inż. Tomasza Śmietanki, Starosty Powiatu 

Kozienickiego, Janusza Stąpora oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej, 

 a zarazem dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego  

w Kozienicach, Ewy Malec;  

4. Zaprezentowanie wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczniów 

5. Integracja i zapoznanie z zasadami pracy w grupach 

6. Debata w jednym bloku tematycznym (grupy): Inicjatywy obywatelskie i inne sposoby 

wpływania na kształt polityki lokalnej – propozycje, sposoby promowania i realizacja;  

omówienie wyników;  

7. Przerwa;  

8. Prezentacja wniosków, wręczenie dyplomów za udział, zaproszenie do udziału  

w kampanii profrekwencyjnej, zamknięcie debaty. 

 

Ad 1) 

 Zaproszonych gości przywitała dyrektor szkoły, Ewa Malec. Jako następny głos zabrał 

Sekretarz Samorządu Uczniowskiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego, 

Przemysław Luśtyk, który przedstawił pozostałych organizatorów debaty oraz ich opiekunów. Zebrani 

zostali zapoznani z programem debaty. 

 

Ad 2) 

 Mateusz Bienias - współorganizator debaty przedstawił prezentację dotyczącą struktury  

i kompetencji organów władzy Rzeczypospolitej Polskiej oraz samorządu terytorialnego 



 

Ad 3) 

 Burmistrz Gminy Kozienice – dr inż. Tomasz Śmietanka, Starosta Powiatu Kozienickiego – 

Janusz Stąpór oraz Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej - Ewa Malec wygłosili prelekcję 

dotyczącą struktury i kompetencji organów samorządu terytorialnego. 

 

Ad 4) 

 Prowadzący debatę – Przemysław Luśtyk omówił wyniki ankiety dotyczącej sposobów 

wpływania na politykę lokalną przez kozienicką młodzież. 

 

Ad 5) 

 Opiekun Samorządu Uczniowskiego, a zarazem Rzecznik Praw Ucznia, Beata Smykiewicz - 

Różycka przeprowadziła wśród uczestników grę integracyjną, mającą na celu wzajemne poznanie się  

i efektywną współpracę. 

Ad 6) 

Uczestnicy debaty zostali zapoznani z zasadami pracy w grupach metodą burzy mózgów oraz 

podzieleni na zespoły (system cyfrowy). Zebrani zapoznali się z leżącymi na stolikach materiałami 

oraz wynikami ankiety. 

 

Zespoły pracowały w jednym bloku tematycznym:  

 Inicjatywy obywatelskie i inne sposoby wpływania na kształt polityki lokalnej – 

propozycje, sposoby promowania pomysłów i ich realizacja, 

Debatujący, w wyznaczonych grupach, podjęli dyskusję dotyczącą wyżej wymienionego zagadnienia, 

a następnie zapisali wypracowane wnioski na arkuszach szarego papieru  

i zaprezentowali je zebranym.  

 

Ad 7) 

 Uczestnicy udali się na 20 minutową przerwę oraz poczęstunek przygotowany przez 

Samorząd Uczniowski I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach. 

 

Ad 8) 

 W tej części debaty nastąpiło wspólne wypracowanie rozwiązań, które pozwolą młodzieży 

kozienickiej skutecznie wpływać na politykę lokalną w inny sposób niż wybory. 



 

Wnioski z debaty: 

Każda inicjatywa obywatelska np. Młodzieżowa Scena Artystyczna, bar mleczny, przystosowanie 

infrastruktury rekreacyjnej do potrzeb młodzieży, stworzenie miejsc pracy dla młodocianych, 

Kozienice is also happy! - lipdup w rytm piosenki Pharella Wiliamsa - Happy (stworzenie filmu 

promującego miasto), wypożyczalnia rowerów Koz - Bike, wirtualne i realne miejsce spotkań 

kozienickiej młodzieży - Kozbook, teenTV - wpółpraca młodzieży z lokalną telewizją, restauracja 

wegetariańska, Graffiti - coolCITY miejsce dla grafficiarzy, wymagają różnorodnych form wpływania 

na kształt polityki lokalnej. Są to:  

Inicjatywy Sposoby wpływania na politykę lokalną (inne niż wybory) 

1 
a. Bar mleczny 
(proponowane miejsca: 
Centrum Kultury) - 
jadłodajnia z 
dofinansowaniem  urzędu 
miejskiego  
 
b. Lepsze 
zagospodarowanie 
przestrzeni dla młodzieży 
nad jeziorem (dodatkowe 
ławki, większa plaża itp.) 
 

c. Stworzenie miejsc 
pracy sezonowej dla 
młodocianych (okres 
wakacji/ferii)  

1 
a. piknik wielopokoleniowy - zbiórka przedmiotów z epoki PRL - u; ulotki, plakaty, wlepki;  
fanpage, telewizja lokalna, internetowa, portal internetowy;  
petycje, negocjacje z władzami miasta, kampanie informacyjne propagujące  
rodzimą kuchnię;  
 
 
 
b. petycja, gra w siatkówkę przed urzędem miejskim, demonstracyjne siadanie w miejscach,  
w których zabrakło ławek nad jeziorem,   
zainicjowanie społecznego usypywania plaży 
 
 
 
c. powołanie młodzieżowej agencji pracy  - projektowanie, kolportaż ulotek,  
plakatów, wlepek promujących młodych pracowników;  
zainteresowanie problemem lokalnych przedsiębiorców;  
współpraca z Urzędem Pracy; władzami samorządowymi 

2. Kozienice is also happy! 
(promocja miasta) 

2. Happening (skwerek, basen, park); film promocyjny – lipdub; zaangażowanie społeczności  
lokalnej, w tym młodzieży, władz miasta, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych  
do realizacji projektu – wspólny taniec w wyznaczonych miejscach miasta;  
pozyskiwanie sojuszników w zamian za reklamę  

3. Wypożyczalnia 
rowerów „Koz-Bike” 

3. Akcje nagłaśniające (filmik, plakaty, naklejki, media); wspólne wycieczki rowerowe,  
kampania proekologiczna, podjęcie rozmów z lokalnymi władzami i przedsiębiorcami  
w celu sfinansowania miejskiej wypożyczalni oraz rozbudowania ścieżek rowerowych 



4. Kozbook, czyli 
inwestycja w młodzież. 
Miejsce spotkań: portal, 
kuźnia talentów. 

4. Portal społecznościowy, pozyskanie lokalu; reklama (portale społecznościowe, media),  
maskotka Kozbook’a, współpraca z władzami lokalnymi; pozyskanie wolontariuszy,  
współpracowników, fachowców, sponsorów;  

5. „Chcieć to móc” 
a. teenTV 

 
 
b. restauracja 
wegetariańska 

 
 
 
 
c. Graffiti coolCITY 

5. 
a. produkcja filmów i audycji szkolnych -  współpraca z lokalnymi mediami,  
pozyskiwanie środków zewnętrznych 
 
b. propagowanie zdrowej żywności poprzez: wykłady, pogadanki w przedszkolach,  
świetlicach, szkołach - edukacja od przedszkolaka do emeryta; reklamy na mieście 
 i w internecie; częstowanie przechodniów zdrową żywnością;  
prezentacje np. filmowe na temat skutków niezdrowego odżywiania  
oraz brutalnego uboju zwierząt,  
 
c. zaprezentowanie władzom samorządowym projektów artystycznego graffiti –  
akcja społeczna mająca na celu chronienie mienia publicznego poprzez zaangażowanie  
uzdolnionej młodzieży do czczenia rocznic świąt państwowych  
w formie artystycznego graffiti w wyznaczonym przez władze miasta miejscu. 

 

Protokolanci: 

Mateusz Bienias 

Luśtyk Przemysław 


