VI LUBUSKI SEJMIK DZIECIĘCY
Dnia 28 maja 2018r., w zielonogórskim Urzędzie
Marszałkowskim, odbył się VI Lubuski Sejmik Dziecięcy.
Obrady toczyły się w Sali Kolumnowej.
Około godziny 12:00 dziecięcy radni, dziennikarze oraz
opiekunowie zebrali się w Sali Kolumnowej. Była ona
przystrojona biało-czerwonymi balonami. Umeblowanie Sali
było takie, jak podczas prawdziwych obrad, co nadawało
powagi zgromadzeniu. Przybyli goście zostali przywitani, a
następnie wysłuchali występu dwóch utalentowanych
uczennic, które zaśpiewały pieśni patriotyczne. Po występie
przedstawiono prowadzących, czyli Pana Mirosława
Marcinkiewicza, wiceprzewodniczącego sejmiku oraz Panią
Annę Synowiec, przewodniczącą Komisji ds. młodzieży i spraw
obywatelskich. Zaprezentowano także motto tegorocznych
obrad, które brzmiało: „Jestem Polakiem, więc mam
obowiązki polskie”.
„Będąc Polakiem musimy mieć też obowiązki związane z tym
obywatelstwem. Chodzi głownie o szanowanie symboli
narodowych, czy pamięć o świętach narodowych. Wiele osób
zapomina o takich rzeczach” – mówi dziecięca radna ze
Wschowy.
Przed rozpoczęciem obrad uczestnicy otrzymali
zaświadczenia - mianowania dla radnych oraz akredytacje
dziennikarskie.

Około godziny 12:15 rozpoczęły się obrady Sejmiku.
Zgodnie ze zwyczajem zapoczątkowano je uchwaleniem
porządku obrad. Pan Marcinkiewicz objaśnił pokrótce jak
wygląda praca Sejmiku. Następnie młodzi radni przeszli do
pracy legislacyjnej, czyli najprościej mówiąc do stworzenia
nowego prawa. Tym razem młodzi rajcy zajęli się podjęciem
uchwały w sprawie określenia obowiązków, jakie ma
współczesny patriota i postaw, jakimi powinien się
charakteryzować. Na początku, wybrani radni z każdej partii
przedstawili zgromadzonym swoje propozycje obowiązków i
postaw współczesnego patrioty. Wszystkie propozycje zostały
wysłuchane z uwagą. Później odbyło się głosowanie, na
którym każdy radny mógł wybrać, tę propozycję, która ma się
znaleźć w uchwale.
„Możliwość głosowania była swobodna. Każdy miał rację
głosu i każdy mógł wyrazić swoje uczucia wewnętrzne. Było
naprawdę sprawiedliwe.” - słyszymy.
Z uwagi na fakt, że przyjęto wszystkie propozycje w
ostatecznej uchwale znalazło się dziesięć, które zdobyły
największe poparcie. Wśród nich znalazły się takie jak: duma z
bycia Polakiem, znajomość historii Polski, pamięć o
bohaterach narodowych, czy pielęgnowanie tradycji i kultury.
Następnie
wszyscy
zgromadzeni
wysłuchali
przemówienia Pani Marszałek Elżbiety Polak. Podobnie, jak
pan Marcinkiewicz, Pani Marszałek, w sposób ciekawy

opisała, jak wygląda praca marszałka oraz zaprezentowała
krótki film o województwie lubuskim.
Po wystąpieniu Pani Polak, nastąpiło głosowanie o podjęciu
uchwały, która to została zatwierdzona jednomyślnie.
Na sam koniec, zostały przedstawione tzw. sprawy różne
oraz wręczone upominki dla radnych i dziennikarzy, po czym
oficjalnie zakończono Obrady.
Przed odjazdem uczestników do domów, na schodach
Urzędu Marszałkowskiego wykonano pamiątkowe zdjęcie
wszystkich uczestników, po którym każdy uczestnik do nieba
wypuścił specjalnie przygotowany balon. Przy okazji obrad nie
zapomniano o Dniu Dziecka, o którym przypomniał krótki
filmik przygotowany na tę okazję.
„Tegoroczne spotkanie prowadzone było w bardzo miłej
atmosferze. Chociaż byłam tam pierwszy raz, to bardzo mi się
podobało i uznam to za nowe doświadczenie w moim życiu.
Najbardziej podobała mi się ta miła atmosfera, jak już
mówiłam, oraz odwzorowanie prawdziwego sejmiku.
Mogliśmy zaznać, jak to jest naprawdę i poczuć się jak
prawdziwi radni.” – podsumowuje w rozmowie z nami
dziecięca radna ze Wschowy.
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