SEJMIK MŁODZIEŻY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Uchwała
Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie: przyjęcia postulatów młodzieży wypracowanych na sesji
pt.: „Młodzi Wielkopolanie o patriotyzmie w XXI wieku.”
My, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa wielkopolskiego,
po opracowaniu i przedstawieniu pracy na temat „ ar e ia Wie p a
w e
Polsce. Jak uczcić stulecie odzyskania niepodległości? , wybrani przez powiatowe
komisje rekrutacyjne Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego, po odbyciu
dyskusji na posiedzeniach komisji oraz sesji uchwalamy, co następuje:
§ 1.
Wyrażamy podziękowanie Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego za podjęcie
inicjatywy i zorganizowanie II. Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego.
§ 2.
W roku obchodów setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, Sejmik
Młodzieży Województwa Wielkopolskiego pozytywnie ocenia dotychczasowe działanie
samorządu województwa mające na celu rozwój naszego regionu i poprawę warunków
życia jego mieszkańców, a także postuluje podjęcie następujących inicjatyw:
1) wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, którego efektem będzie
utrzymywanie się bezrobocia w Wielkopolsce na niskim poziomie,
2) organizacja kampanii społecznej związanej z upowszechnianiem tradycji
patriotycznych i upamiętnianiem Powstania Wielkopolskiego 1918/19, prowadzona
z wykorzystaniem Internetu, a także środków społecznego przekazu dostępnych dla
osób starszych,
3) kontynuacja projektów związanych z rozwojem szeroko pojętej infrastruktury
komunikacyjnej, w tym Poznańskiej Kolei Metropolitalnej,
4) inwestowanie w bezpieczeństwo mieszkańców Wielkopolski, ze szczególnym
uwzględnieniem wspierania Ochotniczych Straży Pożarnych, stojących na straży
bezpieczeństwa publicznego, w społecznościach lokalnych,
5) kontynuacja projektów związanych z rozwojem infrastruktury sportoworekreacyjno-turystycznej w Wielkopolsce,
6) wspieranie istniejących i inicjowanie powstawania nowych instytucji i stowarzyszeń
kultywujących historię i kulturę Wielkopolski,

7) propagowanie zdrowego trybu życia i rozbudowywanie bazy sportowej wśród
młodzieży od najmłodszych lat,
8) kultywowanie tradycji i obyczajów, które wpływają na postrzeganie naszego
patriotyzmu, np. gwary, kulinariów, muzyki, tańca, sztuki, rzemiosła,
9) zwiększenie świadomości i wiedzy młodzieży odnośnie ikon kultury - propagowanie
ich postaci i twórczości przez organizowanie konkursów opartych na ich twórczości
w celu upamiętnienia wybitnych postaci oraz odkrycia młodych talentów,
10) promocja Lednicy jako miejsca, które łączy historię z teraźniejszością. Niegdyś
prawdopodobne miejsce chrztu Polski, dziś, z inicjatywy Ojca Jana Góry miejsce
spotkań młodzieży z całej Polski.
11) organizacja marszy na terenie Wielkopolski, które będą odbywały się na
innowacyjnych szlakach upamiętniających wydarzenia z historii Wielkopolski
podczas utworzonego „Dnia Gospodarczej Wielkopolski”,
12) produkcja spotów reklamowych, które zostałyby stworzone przez uczniów w
ramach konkursów ogólnopolskich reklamujące grupy rekonstrukcyjne, grupy
pamięci oraz różne wydarzenia, które odbyły się na terenie Wielkopolski. ( np.
czerwiec 1956 r.),
13) stworzenie logo Wielkopolski, które promowałoby towary pochodzące z
Wielkopolski,
14) organizacja Targów Wielkopolski, które odbywałyby się regularnie w miastach
wojewódzkich, na których byłyby przedstawiane kulinaria i jej towary,
15) stworzenie programu, który pomagałby rozwijać umiejętności gospodarcze
(Symulatory giełdy)[pracowitość Wielkopolan],
16) stworzenie stowarzyszenia/wolontariatu, w tym wystaw,
17) organizacja konkursu recytatorskiego pn. „Skrzydła 2018”,
18) produkcja filmu krótkometrażowego „Sto lat później”,
19) organizacja imprezy kulturalnej „ Z pamięcią do nieba”,
20) organizacja inscenizacji walk (lokalne walki),
21) stworzenie projektu „Znajdź swojego powstańca”,
22) utworzenie ESCAPE ROOMu o tematyce powstańczej,
23) realizacja projektu „Powstańcza armia”,
24) stworzenie murali w ramach akcji „Murem za niepodległość”.
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