
Uczniowie Gimnazjum Nr1 będą reprezentować dzieci i młodzież województwa 

mazowieckiego na uroczystej XXIII Sesji Sejmu Dzieci I Młodzieży 

 

 

Posłanka Michalina Pawlak i Poseł Mateusz 

Wolski z klasy 3a Gimnazjum  z Oddziałami 

Dwujęzycznymi Nr 1 im.  Zbigniewa 

Gęsickiego „Juno” będą reprezentować dzieci 

i młodzież województwa mazowieckiego na 

uroczystej sesji XXIII Sejmu Dzieci I 

Młodzieży dnia 1 czerwca 2017r. w Warszawie. 

W ramach rekrutacji do ław poselskich przygotowali projekt nadania imienia Marii 

Stypułkowskiej-Chojeckiej, pseudonim „Kama”, parkowi miejskiemu w Piastowie. Złożyli 

odpowiedni wniosek na ręce pana Tomasza Sarnackiego, zastępcy przewodniczącego Rady 

Miasta oraz pana Grzegorza Szuplewskiego Burmistrza Miasta Piastowa. 

Swoje działania rozpoczęli od ankiety informacyjnej przy parku wśród mieszkańców 

Piastowa - mieszkańcy ocenili projekt jako trafny i potrzebny. Michalina napisała biografię 

„Kamy”, a Mateusz uzasadnił wybór patronki dla parku - harcerki Szarych Szeregów, 

żołnierza Armii Krajowej, uczestniczki Akcji Bojowej Kutschera, pedagoga, redaktorki, 

patronki pamięci uczestników działań batalionu Zośka i Parasol, Honorowej Obywatelki 

Miasta Piastowa oraz przyjaciółki Gimnazjum nr 1. Dzięki „Kamie” szkoła ma za patrona 

Zbigniewa Gęsickiego „Juno” oraz ceremoniał Święta Szkoły. Uczniowie, w swojej pracy, 

korzystali z materiałów pozostawionych przez znamienitych gości Święta Szkoły w szkolnej 

bibliotece. Przeszukiwali Internet i rozmawiali z urzędnikami. 

Aby rozpowszechnić swoją akcję zorganizowali konkurs plastyczny dla uczniów gimnazjum 

o „Kamie” i jej działalności wojennej i powojennej oraz akcję promocyjną wśród klas trzecich 

- zebrali 80 podpisów popierających ich wniosek. Przygotowali również grę terenową dla 

młodszych kolegów „Akcja Bojowa Kutschera”. Uczniowie klasy pierwszej poznali 

bohaterów akcji, odwiedzając pomniki Piastowa. 

Michalina i Mateusz do współpracy włączyli swoją klasę, uczniów innych klas i nauczycieli: 

p. Magdalenę Bliźniak - nauczycielkę historii, p. Kalinę Sobczyńską - nauczycielkę 

j. polskiego i autorkę wywiadu z Kamą, p. Aleksandrę Bożek - opiekunkę biblioteki oraz, 

mającą dużą przyjemność ze wspólnych działań z uczniami, wychowawczynię. 

Ich projekt został oceniony bardzo wysoko - nie tylko zasiądą w Sejmie, ale będą brać udział 

w pracach komisji. Przed sesją są zaproszeni do udziału w seminariach w Sulejówku, na 

posiedzenie komisji, które odbędzie się w gmachu Sejmu oraz na zajęcia związane z tematem 

przewodnim sesji „Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujących 

systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej”. 

Joanna Brzozowska 



 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=1Bag8MFlFNc (2 min – wymogi konkursu) 

https://www.youtube.com/watch?v=nkZ6uBk-8zs&feature=youtu.be (pełna wersja) 
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