
Młodzi rządzą! 

Młodzież I Liceum Ogólnokształcącego od zawsze prężnie działała w środowisku szkolnym i 
lokalnym.Ten rok jest czasem szczególnie intensywnej aktywności. Prezydium Samorządu 
Uczniowskiego ILO w składzie Maria Jaworska - przewodnicząca (kl. IIC), Miłosz 
Żurawski - wiceprzewodniczący (kl. IF) i Adrianna Szwabińska - sekretarz (kl.IE) oraz 
nasi przedstawiciele w Młodzieżowej Radzie Miasta: Maciej Łacny - przewodniczący (kl. 
IIC), Maja Reda - wiceprzewodnicząca (kl. IIC) i Wiktoria Mróz - sekretarz (kl. IIC) to 
osoby doskonale znane oleśnickiej młodzieży dzięki  swojej działalności. 

W tym roku szkolnym Samorząd Uczniowski skupił się na spajaniu społeczności szkolnej 
oraz wprowadzaniu nowych, własnych pomysłów. W planie działania przedstawicieli szkoły 
były m.in. organizacja dni tematycznych, szerzenie wiedzy o ekologii oraz dbanie o bieżące 
sprawy uczniów. Do tej pory udało się wprowadzić tzw. szczęśliwy numerek, sfinalizować 
projekt szkolnej bluzy, przeprowadzić część dni tematycznych, Jarmark Świąteczny oraz 
Półmetek klas II, a dodatkowo wesprzeć środowisko lokalne w akcjach charytatywnych m.in 
Szlachetnej Paczce czy zbiórce dla Tosi.   

Działania Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnicy wspierane przez naszych uczniów miały na 
celu podkreślenie roli młodych w Oleśnicy. Dlatego w ramach swoich działań MRM 
powołała komisje: ds. ekologii, ds. wolontariatu, ds. współpracy i dyplomacji, ds. kultury, 
rozrywki i sportu oraz ds. promocji, w których młodzież z powiatu oleśnickiego dyskutuje, 
dzieli się pomysłami i działa, ucząc się przy tym samorządności. Przedstawiciele naszej 
szkoły aktywnie pracują w komisjach, bardzo poważnie traktując swoje obowiązki. Nasi 
uczniowie są świadomi, że zmiany trzeba i warto wprowadzać poprzez oddolne inicjatywy. A 
kto wie lepiej niż młodzi, jakie są potrzeby oleśnickiej młodzieży?  

Na tym nie kończy się samorządowa praca uczniów naszej szkoły. Uczennice Maja Reda 
(IIC) i Kamila Lewandowska (IG) zostały wybrane na przedstawicielki naszego powiatu w 
Młodzieżowym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, gdzie uczestniczą w pracach 
powołanych komisji -komisji ds. współpracy zagranicznej  i komisji ds. walki ze zmianami 
klimatycznymi. Tym samym reprezentują one Sejmik podczas wyjazdów, kongresów, szkoleń 
i spotkań dyplomatycznych. 

Zarówno w ubiegłym jak i w tym roku szkolnym uczniowie naszego Liceum reprezentują nas 
na kongresach, forach i konferencjach poruszających problemy młodych ludzi w 
społeczeństwie. W sierpniu 2019 mieli okazję brać udział w Dolnośląskim Okrągłym Stole 
Edukacyjnym, podczas obrad którego dyskutowali na tematy związane z edukacją. W 
październiku uczniowie z klasy IIC wzięli udział w organizowanym przez Ministerstwo 
Inwestycji i Rozwoju Forum „Młodzież dla Rozwoju”. A w listopadzie nasze uczennice, Maja 
Reda i Maria Jaworska, wzięły udział w Parlamencie Młodych Rzeczypospolitej Polski, gdzie 
reprezentowały I Liceum. W grudniu odbył się Dolnośląski Kongres Młodzieży. Nasze 
Liceum reprezentowali Maria Jaworska, Wiktoria Kowalska oraz Maciej Łacny. Kongres 
poświęcony był m.in. współpracy młodzieży z samorządem lokalnym oraz roli samorządu 
uczniowskiego.  

W lutym 2020 miał miejsce panel dyskusyjny pt. „Młodzież i jej opinia na temat oferty 
kulturalnej dla młodzieży w Oleśnicy”, który został zorganizowany przez MRM. 
Reprezentantkami naszej szkoły były Maria Jaworska oraz Kamila Lewandowska, która jest 
radną Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Paneliści mieli szansę wyrazić 



swoją opinię na tematy związane z naszym miastem oraz regionem. Również w lutym w sali 
widowiskowej MOKiS w Oleśnicy odbyła się debata o narodzie i społeczeństwie 
obywatelskim. Organizatorem wydarzenia był Oleśnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku. 
Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele naszej szkoły. Maciej Łacny 
opowiedział o pracy MRM. W panelu uczestniczyli również uczniowie klasy IIC oraz 
Samorząd Uczniowski I LO. W marcu w  Opolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się druga 
Wojewódzka Konferencja Samorządów Uczniowskich. Naszą szkołę reprezentowały 
uczennice Maja Reda oraz Maria Jaworska. Na spotkaniu odbyła się dyskusja nt. 
samorządności na poziomie szkoły oraz była możliwość wymiany dobrych praktyk w zakresie 
funkcjonowania samorządów uczniowskich. 

Uczniowie I Liceum wiedzą, że warto i należy angażować się w życie społeczne, warto i 
należy być aktywnym obywatelem, warto i należy działać, by zmieniać rzeczywistość, w 
której żyjemy.  Młodzi, wykształceni, otwarci na świat i jego problemy ludzie są skarbem, o 
który  szczególnie dbamy, bo takie jest zadanie właściwie pojętej edukacji. To jasne - "nie dla 
szkoły, lecz dla życia się uczymy"! 

 


