
Pytają 
o samorządność 

Nad tym, gdzie szukać najlep
szych wzorców dla samorządu 
szkolnego zastanawiali się i dysku
towali uczniowie z III Liceum Ogól
nokształcącego w Płocku. Debata 
odbywała się w ramach projektu 
„XVIII Sesja Sejmu Dzieci i Mło
dzieży - szkoła demokracji". 

Jej organizatorami byli sami 
uczniowie, którzy startują do XVIII 
Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży: Mo
nika Garstka - przewodnicząca zarzą
du rady samorządu uczniowskiego 
oraz Krzysztof Uchniewski - członek 
zarządu rady SU. Po stronie słucha
czy i uczestników samorządowej dys
kusji oprócz uczniów zasiedli goście: 
posłanka Elżbieta Gapińska, wicepre
zydent Płocka Roman Siemiątkowski, 
zastępca przewodniczącego Rady 
Miasta Płocka Wojciech Hetkowski. 

Spotkanie rozpoczęła dyskusja pa
nelowa, w czasie której goście bazu
jąc na własnych, wieloletnich do
świadczeniach w działaniach obywa
telskich, odpowiadali na pytania po
stawione w tytule debaty. Ale zara
zem zachęcali młodzież do aktywno
ści w ramach samorządu uczniow
skiego, będącym przykładem funk
cjonowania zasad demokracji. 

Następnie głos zabrali sami ucznio
wie. Punktem wyjściowym był fik
cyjny, choć bardzo realistyczny, list 
uczennicy, która zwracała się z prośbą 
o pomoc, ponieważ była wyśmiewana 
i zaczepiana przez koleżanki i kole
gów z klasy. Uczniowie dyskutowali 
i zapisywali swoje wnioski na plaka
cie. Dotyczyły one między innymi ro
li przedstawicieli samorządu 

uczniowskiego w kształtowaniu po
staw tolerancji, w dawaniu poczucia 
akceptacji dla indywidualności, 
w rozwoju społecznym uczniów. 
„Szkoła demokracji" w wydaniu mło
dzieży, stawiane wnioski zostały bar
dzo dobrze ocenione przez lokalnych 
polityków, którzy chętnie dołączyli 
do dyskusji młodzieży. - Chcieliśmy 
wykorzystać obecność autorytetów 
i skupić się na tych obowiązkach 
przedstawicieli samorządu, które po
legają na wspieraniu wszystkich 
uczniów w rozwoju społecznym. Cie
szymy się, że goście uznali nasze 
wnioski debaty za trafne i ciekawe. 
Niektóre z nich sami sformułowali -
mówili organizatorzy debaty. 

Jak dorośli samorządowcy widzą 
rolę samorządu uczniowskiego 
i szkolnej demokracji? Odpowiedź 
można znaleźć w ich wnioskach mó
wiących między innymi, że: gospo
darz klasy (zastępca) i zarząd rady sa
morządu uczniowskiego są przedsta
wicielami całej społeczności szkolnej 
i powinni wpływać na rozwój społecz
ny uczniów, nie wolno unikać współ
odpowiedzialności za losy jednostek 
w życiu społeczności szkolnej, gospo
darz broniąc skrzywdzonych, winien 
zwracać się o pomoc do wychowaw
cy, pedagoga szkolnego, a nawet do 
dyrektora szkoły bez poczucia winy, 
że jest donosicielem, tolerancja dla 
siebie nie może być większa niż tole
rancja dla innych. O lekcji samorząd
ności młodzież mówiła, że debata by
ła partnerskim spotkaniem ludzi zain
teresowanych autentyczną demokra
cją i żywą wymianą myśli. rad 


