
Zal4cznik nr 2

UCIIWAI,A
)OilV sesji Sejmu Dzieci i Mlodzieiy

z dnia 27 wrze6nia 2018 r.

w sprawie spopularyzowania wiedry i podkre6lenia znaczenia
spuScizny pierwsrych posl6w Niepodleglej

My, poslowie XXIV sesji Sejmu Dzieci i Mlodzieiy:
- oiywieni nqjszczltniejszyrni wartoSciami II Rzeczlpospolitej,

- inspirowani sylwetkami posl6w Pierwszego Sejmu Niepodleglej i ich spu6cizn4,

- zmoty'wowani do upowszechniania wiedzy na temat postaci tychie parlamentarzyst6w,

- chc4c ocali6 od zapomnienia tak wa2ne dla Polski osoby,

- majqc zaszczyt napisania tejie uchwaly,
- po zapoznaniu siq z iyciorysami naj6wietniejszych polskich posl6w,
postanawiamy, co nastgpuje:

Art. 1.

W zwi4zku ze znikom4 wiedzq spoleczeristwa polskiego o wybitnych przedstawicielach
parlamentaryzmu II Rzeczypospolitej decydujemy sig spopularyzowa6 i uporz4dkowa6 in-
formacje o ich wizji Polski oraz dokonaniach w skali lokalnej, ogolnokrajowej i migdzyna-
rodowej. Pragniemy zaangazowat w te dziaiania Polak6w zar6wno w kraju, jak i pozajego
granicami. Uwaiamy, 2e postacie posl6w II Rzeczypospolitej rnusz4 zosta6 upamigtnione.

tut.2.
Proponujemy ustanowi6 Og6lnopolski Dziei Ojc6w Niepodleglo6ci w dniu 26 stycznia,

aby ocali6 od zapomnienia datg pierwszych wybor6w do Sejmu w niepodleglej Polsce. Jed-
nocze6nie apelujemy do samorzqd6w terytorialnych, w tym szczeg6lnie mlodzieZowych rad
miast, o wl4czenie sig w t9 inicjatywg. W ramach obchod6w tego 6wigta powinny byd orga-
nizowane w szczeg6lno6ci biegi narciarskie, biegi na orientacjq, ogniska, kuligi, iywe lekcje
historii, Wielki Test Wiedzy o Parlamentarzystach II Rzeczypospolitej oraz projekcje film6w
dokumentalnych i fabularnych na temat posl6w II Rzeczypospolitej, a takie powinny to-
waruyszyt temu wydarzenia kulturalne. Zobowi4zuje sig samorz4dy uczniowskie szk6l
podstawowych i ponadpodstawowych oraz wszelkie mlodzieZowe rady do organizowania
i wsp6ltworzenia wyiej wymienionych zada6.

Art. 3.
l. Samorz4d terytorialny powinien pelni6 szczeg6ln4 rolg w popularyzowaniu sylwetek

parlamentarzyst6w II Rzeczlpospolitej i bohater6w walcz4cych o przyl4czenie ziem plebis-
cytowych do Jej terytorium oraz propagowa6 postawy obywatelskie w 6rodowisku lokalnym
m.in. poprzez:

1) umieszczanie tablic informacyjnych w miejscach urodzenia i dzialalno6ci posl6w
i dzialaczy na rzecz przyl4czenialeren6w plebiscytowych do II Rzeczypospolitej;

2) umieszczanie w miastach wojew6dzkich tablic informacyjnych zawierqi4cych wykaz
nazwisk posl6w i d zialaczy na rzecz przyl4czenia teren6w plebiscytowych do II Rze-
czypospolitej dzialaj4cych w danym regionie;

3) wytyczanie 6cieiek edukacyjnych oraz stawianie pomnik6w i popiersi;
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4) tworzenie izb pamigci oraz przygotowy'wanie wystaw w miejscach urodzenia i dzia-
lalnoSci posl6w i dzialaczy narzecz przyl4czenia teren6w plebiscl'towych do II Rze-
czypospolitej;

5) nadawanie ulicom, skwerom, placom, gmachom i instytucjom imion lokalnych par-
lamentarzyst6w i d zialaczy nanecz przylqczenia teren6w plebiscytowych do II Rze-
czypospolitej;

6) rozpowszechnianie w bardzo malych miejscowo6ciach wiedzy na temat posl6w
w formie apeli, wyst4pieri w Swietlicach wiejskich, spotkari z osobami, kt6re znajq
opowie6ci dotycz4ce tych czas6w, oraz tablic informacyjnych.

2. Samorzqd terl'torialny powinien wesprzed realizacjg powyiszych postulat 6n poprzez
pomoc finansow4, logistyczn4 oraz organizacyjnq.

Art. 4.
Apelujemy do Pani Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej o podjgcie dzialari

w celu zmiany tematyki przyszlych posiedzei Sejmu Dzieci i Miodzieiy na tematykg bar-
dziej skupiaj4cq uwagg na problemach spolecznych. Dziaiania te maj4 na celu uhonorowa-
nie pamigci posl6w Sejmu Ustawodawczego, kt6rych celem nadrzgdnym byla poprawa bytu
obywateli Rzeczypospolitej.

Art.5.
Media lokalne i og6lnopolskie, z uwagi na ich dzialalno66 opiniotw6rcz4 oraz zasigg,

powinny informowad odbiorc6w o sylwetkach posl6w II Rzeczypospolitej oraz o wydarze-
niach upamigtniaj4cych ich dzialalno6d. Kr4jowa Rada Radiofonii i Telewizji powinna za-
chqcad nadawc6w do takich dzialari.

Art. 6.
Zachgcamy wsp6lcze6nie dzialaj4ce towarzystwa kulturalne i zwi4zki wyznaniowe do

popularyzacji postaci parlamentarzyst6w II Rzeczlpospolitej, poniewai w czasach dwu-
dziestolecia migdzywojennego odgrywaly one dui4 rolg w ksztaltowaniu opinii publicznej.

AIt.7.
W celu poszerzania wiedzy na temat parlamentaryzmu II Rzeczypospolitej Instytut Pa-

migci Narodowej powinien organizowa6 i tworzyd wydarzenia, akcje o zasiggu lokalnym oraz
ogolnopolskim, konkursy, projekty i gry edukact'ne, kursy, warsztaf dla dzieci i doroslych,
szkolenia dla student6w, pedagog6w, przewodnik6w turystycznych, senior6w, a takZe obej-
mowad patronat nad wyZej w1'rnienionymi projektami. Postu$emy takie utworzenie strony
internetowej, ktora promowaiaby dziedzictwo historyczne parlamentaryzmu II Rzeczypospo-
litej oraz dokonania posl6w tego okresu wraz z ich wykazem.

tut.8.
Aby zwigkszyd SwiadomoSd narodowo-historyczn4 mlodych ludzi, naleiy ich aktywizo-

wa6. Rozumiemy przez to wzbtdzanie zainteresowania histori4 malej ojczyzny, budowanie
wigzi w6r6d lokalnej spoleczno6ci, a przede wszystkim promowanie sylwetek oraz poglqd6w
lokalnych bohater6w zwi4zanych z pierwszym Sejmem II Rzeczypospolitej.

Art. 9.
Szczeg6l-nym obszarem realizowania wyzej wymienionych cel6w powinny by6 plac6wki

o6wiatowe. W zwi4zku z tym naleiy:
1) popularyzowa6 wiedzg na temat wydarzeri historycznych parlamentaryzmu II Rze-

czypospolitej;
2) zwigkszai motywacjg uczni6w do poszerzania wiedzy historycznej;
3) poszerzy6 podstawq programowq o tematy zwi4zane z Sejmem Ustawodawczym,

Sejmem I kadencji II Rzeczypospolitej oraz prawami kobiet.
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Art. 10.

Maj4c powyisze na uwadze, zaleca sig, by Ministerstwo Edukacji Narodowej zwigksrylo:
1) naklady finansowe na edukacjg historyczn4,
2) liczbg szkoleri poszerzaj4cych kompetencje nauczycieli w zakresie innowacyjnych

rnetod nauczania,
3) liczbe i r6inorodnoS6 konkurs6w og6lnopolskich dotycz4cych parlamentaryzmu

II Rzeczypospolitej, w przypaclku kt6rych uwzglgdnia sig atrakcyjne nagrody,

- i poszerzylo podstawg programovrq o tematy zwi4zane z Sejmem Ustawodawczym, Sejmem
I kadencji II Rzeczypospolitej oraz prawami kobiet, tj. przedstawilo argumenty przemawia-
j4ce zar6wno za, jak i przeciq w celu umoiliwienia uczniom samodzielnej interpretacji
fakt6w historycznych.

Art. 11.

Zaleca sig by placowki oswiatowe w celu realizacji dzialan opisanydr w art. 9 organizowaly:
1) r62norodne gry historyczne;
2) konkursy historyczne dostosowane do poziomu wiedzy uczni6w;
3) debaty historyczne;
4) iywe lekcje historii;
5) wycieczki tematyczne;
6) inscenizacje;
7) wystawy;
8) projekty edukacyjne;
9) spotkania ze 6wiadkami historii;

10) spotkania z poslami XXIV sesji Sejmu Dzieci i Miodzieiy w celu wygtoszeniaprzez
nich prelekcji odnosz4cych sig do parlamentaryzmu II Rzeczj?ospolitej.

Art. 12.

Naleiy wprowadzi6 ogolnopolski symbol lub znak upamigtniaj4cy posl6w pierwszego

Sejmu Niepodleglej i ich dzialania oraz stworzy6 salg edukacyjno-historyczn4 w Warszawie,
w kt6rej b9d4 sig odbywaiy liczne konkursy i debaty historyczne. Jednocze6nie bgdzie tam
sig znajdowala ekspozycja przedstawiqj4ca tych posi6w.

tut. 13.

1. Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej powinny wspiera6 realizacjg dzialai' przewi-
dzianych w uchwale.

2. W celu podniesienia rangi i upowszechnienia inicjatyw wynikaj4cych z uchwaly Prezy-
dent Rzeczl'pospolitej Polskiej wraz z Malzonk4 oraz Prezes Rady Ministr6w wraz z calym
jej skladem powinni obejmowad patronat nad tymi inicjatywami. Szczeg6ln4 rolg w tym
procesie powinny odgrywa6 Ministerstwa: Edukacji Narodowej, Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, Spraw Zagranicznych oraz Spraw Wewnqtrznych i Administracji.

3. Ministerstwo Edukacji Narodowej powinno uwzglqdnia6 w podstawie programowej
w zakresie historii i wiedzy o spoleczefstwie kwestie zwi4zare z zagadnieniami dotycz4-
cymi parlamentarzyst6w II Rzeczypospolitej.

4. Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Instytuty Polskie powinny wspierad dzialania
Polonii, kt6re maj4 na celu propagowanie postaci parlamentarzyst6w II Rzeczypospolitej
poza granicami naszej Ojczyzny.

Art. 14.
Ape$emy do instytucji ONZ oraz do Unii Europejskiej jako organizacji wspierajqcej

zachowanie dziedzictwa kulturowego kraj6w czlonkowskich o udzielenie dotacji w celu re-
alizacji dzialai okre6lonych w uchwale.
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Art. 15.
Pamietaj4c o szczeg6lnej roli parlamentu w historii Polski oraz uznaj4c obecnych posl6w

za kontynuator6w tradycji parlamentarnych II Rzeczypospolitej , uwaZamy za zasadne uzu-
pelnienie szeroko rozumianej edukacji obywatelskiej prowadzonej w szkolach o spotkania
z polskimi parlamentarzystami w celu aktywizacji politycznej mlodych oby'wateli.

Art. 16.
Zachgcamy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do po6miertnego uhonorowania Orde-

rem Odrodzenia Polski parlamentarzyst6w II Rzeczypospolitej, kt6rzy dzialali na rzecz
odzyskania przez Polskg niepodleglo6ci.


