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12 października w Zespole Szkół 
Ekonomicznych im. St. Staszica w 
Wołominie odbyła się Konferencja 
pod hasłem „Czy warto być aktyw-
nym obywatelem?” zorganizowana 
we współpracy z Fundacją ODA. 
Konferencja służyła nie tylko przyj-
rzeniu się polskiej samorządowej 
działalności ostatnich 25 lat, ale 
przede wszystkim skłonieniu mło-
dych ludzi do refleksji nad własnym 
miejscem w społeczeństwie obywa-
telskim. 

Patronat honorowy nad wyda-
rzeniem objął starosta wołomiński 
Kazimierz Rakowski i burmistrz 
Wołomina Elżbieta Radwan. Go-
ściem specjalnym wydarzenia była 
wicemarszałkini Sejmu RP Wanda 
Nowicka.

Jako pierwsza zabrała głos wice-
marszałkini, wieloletnia działaczka 
społeczna, aktywistka i liderka wielu 
organizacji pozarządowych oraz eks-
pertka w zakresie praw człowieka. 
W swojej wypowiedzi podzieliła 
się doświadczeniami z piastowania 
zaszczytnej funkcji w Sejmie RP oraz 
z prowadzenia wieloletniej działal-
ności społecznej. Zaprosiła także 
młodzież na spotkanie do Sejmu. 

Starosta Wołomiński - Kazimierz 
Rakowski, jako wieloletni samorzą-
dowiec, który w swoim życiu sprawo-
wał wiele funkcji w różnych samo-
rządach, odniósł się do doświadczeń 
w pracy samorządowej, ale także 
mówił, że późniejszej pracy na rzecz 
różnych lokalnych środowisk zaczął 
uczyć się już w szkole.

Burmistrz Wołomina - Elżbieta 
Radwan podkreśliła szczególną rolę 
rodziny oraz szkoły w kształtowaniu 
postaw obywatelskich wśród mło-
dych ludzi.

Kolejnym mówcą była dr nauk 
prawnych Elżbieta Łojko absol-
wentka I Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Wacława Nałkowskiego w 
Wołominie, absolwentka prawa i 
socjologii Uniwersytetu Warszaw-
skiego, współtwórczyni Centrum 
Studiów Samorządu Terytorialnego 
i Rozwoju Lokalnego w Uniwersy-
tecie Warszawskim. Pełniła także 
funkcję członka Senatu Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz Prodziekana 
Wydziału Prawa i Administracji 
tego Uniwersytetu. Obecnie jest 
Rektorem w Wyższej Szkole Admi-
nistracji Publicznej w Ostrołęce. Dr 
Elżbieta Łojko porwała słuchaczy 

wykładem: „Jak przekonywać innych 
do swoich racji?” Odpowiedź na to 
pytanie młodzież określiła w kilku 
ważnych słowach: skutecznej dzia-
łalności społecznej i samorządowej, 
a także potrzebie ogromnej wiedzy, 
konstruktywnych argumentów oraz 
kultury i taktu. 

Danuta Michalik - pomysłodaw-
czyni Konferencji „Czy warto być 
aktywnym obywatelem?”, absolwent-
ka i była nauczycielka Zespołu Szkół 
Ekonomicznych im. St. Staszica 
w Wołominie, organizatorka Izby 
Muzealnej poświęconej rodzinie 
Wodiczków w Wołominie, w barwny 
sposób przybliżyła postać Franciszka 
Wodiczki, który był urzędnikiem, 
nauczycielem, muzykiem i społeczni-
kiem - obywatelem zaangażowanym 
w życie wielu lokalnych społeczności.

Ostatnim prelegentem był prze-
wodniczący Młodzieżowej Rady 
Miasta w Wołominie - Jan Kun-
dziołka - uczeń XVIII LO im. Jana 
Zamoyskiego w Warszawie. Janek od 
małego angażuje się we wszelkiego 
rodzaju działalność społeczną. Był 
Posłem na Sejm Dzieci i Młodzieży, 
Ambasadorem europejskiego progra-
mu Liga Młodych Wyborców, a także 

działał i działa w wielu fundacjach i 
organizacjach. Jest mentorem ogól-
nopolskiej olimpiady projektów spo-
łecznych „Zwolnieni z Teorii”, a na co 
dzień zajmuje się zarażaniem pasją 
do działania w lokalnym środowisku. 
Jego wykładu pod tytułem „Angażuj 
się, nie czekaj!” młodzież wysłuchała 
z ogromnym zainteresowaniem, nie 
tylko dlatego, że to ich rówieśnik, ale 
także dlatego, że wskazał im nieogra-
niczone możliwości angażowania się 
w działalność społeczną i zdobywa-
nia różnych cennych doświadczeń.

Konferencja „Czy warto być ak-
tywnym obywatelem?” była punktem 
kulminacyjnym większego projektu, 
obejmującego także wizyty uczniów 

w różnych instytucjach publicznych, 
między innymi w ODIHR - Biurze 
Instytucji Demokratycznych i Praw 
Człowieka OBWE w Warszawie, 
gdzie spotkali się z dyrektorem dr 
Marcinem Waleckim oraz odwiedzili 
Muzeum Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Pod koniec roku planowane 
jest spotkanie z przedstawicielem 
Krajowego Biura Wyborczego oraz 
wizyta w Urzędzie Miejskim w Wo-
łominie i Starostwie Wołomińskim, 
gdzie uczniowie poznają specyfikę 
pracy burmistrza i starosty. 

Od pierwszych dni tego roku 
szkolnego na lekcjach z wielu przed-
miotów młodzież z Ekonomika za-
stanawiała się nad odpowiedzią na 

pytanie „Czy warto być aktywnym 
obywatelem?” Wiedza zdobyta na 
lekcjach wiedzy o społeczeństwie po-
służyła m.in. do przygotowania, prze-
prowadzenia i opracowania szkolnej 
ankiety „My wiemy, czego chcemy!”, 
w której wzięło udział prawie 40% 
uczniów. Wyniki ankiety przedstawił 
na Konferencji uczeń klasy IVr Seba-
stian Krzywiecki. Uczniowie klas re-
klamowych wzięli udział w szkolnym 
konkursie na plakat upamiętniający 
25 lat samorządności w Polsce oraz 
plakat propagujący tę ideę. Wykonali 
również samodzielnie zaproszenia i 
plakaty reklamujące konferencję i 
przygotowali wystawę najlepszych 
prac. Konferencji towarzyszyła także 
wystawa dokumentów i zdjęć pocho-
dzących ze zbiorów Izby Muzealnej 
Wodiczków w Wołominie. Dzięki 
wsparciu Starosty Wołomińskiego i 
burmistrza Wołomina, możliwe było 
wykonanie obu wystaw i wyróżnienie 
uczniów nagrodami za najlepsze pra-
ce. Konferencję poprowadził uczeń 
klasy IVr Kamil Grabowski.

W wydarzeniu wzięli udział przed-
stawiciele ośmiu szkół gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych, wraz 
z nauczycielami WOS-u z całego 
powiatu wołomińskiego. Licznie 
zgromadzona młodzież wyszła z kon-
ferencji w przeświadczeniu, że warto 
być aktywnym obywatelem, a naj-
bardziej zainteresowani dopytywali 
prelegentów o szczegóły. Dyrektor 
Szkoły Bożena Czapkiewicz podsu-
mowując Konferencję, podziękowała 
gościom i prelegentom za udział w 
tym ważnym dla szkoły wydarzeniu. 
Podkreśliła ogromne zaangażowanie 
uczniów, którzy mimo nawału zajęć 
szkolnych, tak aktywnie wzięli udział 
w zorganizowaniu konferencji oraz 
nauczycieli Marty Igielskiej i Elżbie-
ty Lewkowicz, które przygotowały 
uczniów od strony merytorycznej i 
organizacyjnej.

Patronat medialny sprawowały 
Wieści Podwarszawskie i Radio 
Fama. (oprac. am)

Konferencja „Czy warto 
być aktywnym obywatelem?”

 �Konferencja w wołomińskim „Ekonomiku”.


