Sprawozdanie z VI Lubuskiego Sejmiku Dziecięcego

28 maja bieżącego roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Lubuskiego w Zielonej Górze odbył się VI Lubuski Sejmik Dziecięcy, w którym
brałam udział. Ja oraz moja koleżanka przybyłyśmy tutaj razem z innymi
reprezentantami szkół z naszego województwa. Towarzyszyła nam nasza pani od
historii, która pełniła rolę opiekuna.
Około godziny 8.30, tak jak planowałyśmy, wyjechałyśmy spod naszej szkoły
w Strzelcach Krajeńskich. Transport dzieliłyśmy z uczniami z Bobrówka oraz ich
opiekunką. Po około dwóch godzinach dotarłyśmy do celu naszej podróży.
Wysiadłyśmy przed gmachem Urzędu Marszałkowskiego, do którego wchodziło
wiele osób. Udałyśmy się do holu, gdzie przywitali nas przedstawiciele
organizatorów. Miałyśmy jeszcze dużo czasu, więc zrobiłyśmy sobie fotografię, aby
mieć pamiątkę z tego wydarzenia. Tutaj nasze drogi zaczęły się rozchodzić, ponieważ
Zosia udała się do Sali Kolumnowej już jako „radna”, pani poszła w wyznaczone dla
opiekunów miejsce, a mnie zaprowadzono na warsztaty dziennikarskie. Spotkanie,
według mnie, przebiegło pomyślnie, dowiedziałam się bardzo wiele na temat pracy
dziennikarza, reportera i operatora kamery. Obecni poznali również zasady
obowiązujące w pracy dziennikarskiej, np. jaką postawę przyjąć podczas nagrywania
wywiadu. Chętne osoby mogły zadawać pytania, obsługiwać kamerę lub spróbować
swoich sił w pracy reportera. Poznawaliśmy zatem nie tylko teorię, ale również
elementy praktyki. Warsztaty prowadziła pani Katarzyna Majer-Bzowa, dziennikarka
pracująca na co dzień dla TVN24, więc uczyliśmy się od eksperta.
Podczas naszych zajęć dziecięcy radni, którzy zostali podzieleni na pięć grup,
dyskutowali na temat motta tegorocznego spotkania, słowami: „Jestem Polakiem –
więc mam obowiązki polskie”. Naradzali się, jakie trzy obowiązki ich grupa
przedstawi na mównicy. Młodzież rozwijała też umiejętności pracy zespołowej oraz
poznawała nowe osoby, a to jest bardzo ważne.

Gdy warsztaty się zakończyły, a dziennikarze otrzymali akredytację do udziału oraz
relacjonowania obrad VI Lubuskiego Sejmiku Dziecięcego, udaliśmy się do Sali
Kolumnowej na małą przerwę przed rozpoczęciem obrad i przygotowany dla
uczestników poczęstunek. Następnie obejrzeliśmy występ w wykonaniu dziewcząt,
które pięknie zaśpiewały pieśni patriotyczne. Po kilkunastu minutach radni zasiedli
na miejscach obok swoich towarzyszy z grup, a dziennikarze zajęli miejsca za nimi,
obserwując cały przebieg wydarzeń. Po chwili prowadzący otworzył dzisiejsze
obrady, a na sali ucichł gwar. Następnie wręczono uczestnikom zaświadczenia o
objęciu mandatu radnego. Później przyjęto harmonogram obrad sesji, a po chwili
zapraszano już przedstawicieli poszczególnych grup do wygłoszenia na mównicy
jednej swojej propozycji, dotyczącej obowiązków, jakie powinien wypełniać
współczesny polski patriota. Każda „partia” miała wygłosić trzy takie propozycje.
Następnie przyuczono radnych, jak wygląda techniczna strona głosowania.
Przebiegło ono bardzo sprawnie, uczestnicy musieli przycisnąć tylko jeden z trzech
wybranych przycisków i od tego zależało czy byli za czy przeciw danemu pomysłowi,
który wyświetlano na ekranie. Mogli też się wstrzymać od podjęcia decyzji. W
trakcie obrad dołączyła do nas pani Elżbieta Anna Polak, która pełni funkcję
Marszałka Województwa Lubuskiego. Przedstawiła nam prezentację oraz kilka
krótkich filmików dotyczących naszego województwa. Naprawdę zaciekawił mnie
materiał przedstawiony przez panią Marszałek. Dopiero teraz zdałam sobie sprawę z
tego, że w rejonie, w którym mieszkam, jest jeszcze wiele do obejrzenia i
podziwiania. Później ponownie mogliśmy posłuchać pieśni patriotycznych w
wykonaniu młodych artystek. Po chwili nastąpił już przedostatni punkt
harmonogramu obrad, czyli podjęcie uchwały VI Lubuskiego Sejmiku Dziecięcego,
którą wszyscy zgodnie przyjęli. W ten sposób zakończyły się obrady dzisiejszego
sejmiku. Rozdano jeszcze upominki oraz wszyscy razem ustawiliśmy się do
wspólnego zdjęcia. Potem nasze drogi z innymi uczestnikami się rozeszły, ponieważ
każdy musiał wrócić do domu. Myślę, że jak wrócę myślami do tego wydarzenia, to
na mojej twarzy zagości uśmiech.
Według mnie Lubuski Sejmik Dziecięcy powinien być kontynuowany w

przyszłości i mam nadzieję, że tak będzie. Młodzież uczy się tutaj współpracy,
poszerza kontakty oraz rozwija umiejętności społeczne. Naprawdę podobało mi się
spotkanie i chciałabym kiedyś ponownie uczestniczyć w takim przedsięwzięciu, ale
następnym razem spróbować swoich sił jako radna. Jestem wdzięczna, że to właśnie
ja mogłam tu być i uczestniczyć w tym wydarzeniu. Temat przewodni tych obrad był
poważny, myślę, że każdy wyniósł jakąś lekcję i czegoś się nauczył. Cieszę się, że
mogłam poznać tak wiele w ciągu jednego dnia.
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