RELACJA Z VI LUBUSKIEGO SEJMIKU DZIECIĘCEGO
Gabriela Matkowska, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Małomicach

Dnia 28 maja 2018r. o godzinie 11:00 w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze
rozpoczął się VI Lubuski Sejmik Dziecięcy, którego mottem były słowa Romana Dmowskiego ,,Jestem
Polakiem - więc mam obowiązki polskie". Cytat ten pochodzi z książki Myśli współczesnego Polaka.
Hasło przewodnie nawiązywało do tegorocznych obchodów stulecia odzyskania przez Polskę
niepodległości, a motywem spotkania był patriotyzm. W wydarzeniu uczestniczyło
66 uczniów ze szkół z całego województwa lubuskiego. Pełnili oni w Sejmiku rolę radnych
i dziennikarzy.
Młodych radnych podzielono na pięć Klubów, których zadaniem było określenie dziesięciu cech
i obowiązków współczesnego patrioty. Pomocy w pracy udzielali im dorośli i bardziej doświadczeni
Radni Sejmiku Województwa. Równolegle do prac Klubów Radnych odbywały się warsztaty
dziennikarskie. Prowadzili je dziennikarka Katarzyna Majer-Bzowa pracująca m.in. dla TVN24, a także
operator Tomasz Noskowicz. Udzielili nam, młodym dziennikarzom, wielu przydatnych rad
i wskazówek dotyczących tworzenia reportaży, przeprowadzania ciekawych wywiadów, a także
podzielili się informacjami o codziennej pracy dziennikarza.
Około godziny 12:30 nastąpiło otwarcie obrad i wręczenie uczniom-radnym zaświadczeń o objęciu
mandatu. Następnie przyjęto porządek obrad sesji VI Lubuskiego Sejmiku Dziecięcego.
Wiceprzewodniczący Sejmiku, Radny Wojewódzki, Mirosław Marcinkiewicz, przedstawił wszystkim
rolę i obowiązki Radnego Województwa. Po jego prezentacji odbyło się przedstawienie
wypracowanych w Klubach opisów obowiązków i postaw współczesnego patrioty. Przedstawiciele
poszczególnych Klubów w dojrzały i mądry sposób referowali wypracowane propozycje do uchwały
w sprawie opisów obowiązków, jakie ma współczesny patriota oraz postaw, jakimi powinien się
charakteryzować. Wybór tych najważniejszych był nie lada wyzwaniem, rozpoczęło sie głosowanie
nad propozycjami.
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Po głosowaniu był patriotyczny występ artystyczny, po którym głos zabrała Pani Marszałek Elżbieta
Anna Polak. W swej prezentacji multimedialnej w ciekawy sposób przedstawiła uroki i miejsca godne
zobaczenia na terenie województwa lubuskiego.
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Następnie rozpoczęło się czytanie ostatecznej wersji uchwały do podjęcia i rozpoczęło się
głosowanie. Radni VI Lubuskiego Sejmiku Dziecięcego jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie
opisów obowiązków jakie ma współczesny polski patriota oraz postaw jakimi powinien się
charakteryzować. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, a jej wykonanie powierzono Zarządowi
Województwa Lubuskiego, celem przekazania wypracowanych propozycji lubuskim placówkom
oświatowym.
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Po wyczerpaniu porządku obrad nastąpiło zamknięcie sesji VI Lubuskiego Sejmiku Dziecięcego
i przyszedł czas na życzenia z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Dziecka oraz
pamiątkowe zdjęcia i wywiady. Zapytałam wtedy jednego z dziecięcych radnych, o to, co sądzi na
temat inicjatywy zwołania Sejmiku Dziecięcego.
- „Uważam, iż Sejmik Dziecięcy jest arcyciekawą inicjatywą dla dzieci i młodzieży, by wykazać się
swoim szerokim wachlarzem umiejętności, takich jak praca w grupie, czy publiczne przemawianie.
Jest to również okazja do rozwoju, który niepodważalnie nastąpił u każdego z uczestników, dzięki
pomocy otrzymanej od dorosłych organizatorów." - odpowiedział Kornel Kurowski z SP Małomice.
Na zakończenie pobytu w Urzędzie Marszałkowskim, wszyscy uczestnicy wypuścili w powietrze
biało-czerwone balony, co było ciekawym, patriotycznym akcentem podkreślającym obchody stulecia
odzyskania przez Polskę niepodległości i ukazania postawy patriotycznej przez młodych ludzi.
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Nasza szkoła w Małomicach poczuła się szczególnie zaszczycona możliwością wzięcia udziału w tym
wydarzeniu, ponieważ Pani Marszałek Elżbieta Anna Polak pochodzi z Małomic! Myślę, że nasza
wizyta była dla Niej wspaniałą okazją do wspomnienia swego rodzinnego miasta.
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