
 

UCHWAŁA Nr 29 
MŁODZIE ŻOWEJ RADY MIASTA KONINA 

z dnia 20 maja 2014 roku 
w sprawie upamiętnienia 25. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r.; 

15. rocznicy wstąpienia Polski do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego; 
10. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej 

 

Na podstawie § 6, pkt. 1 i 13 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Konina, będącego 
Załącznikiem do Uchwały nr 662 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2013 roku 
w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady Miasta Konina (ogłosz. w Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego poz. 6988) – Młodzieżowa Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Przyjmuje się oświadczenie Młodzieżowej Rady Miasta Konina, stanowiące załącznik  
do niniejszej uchwały. 

 
 

§ 2. 
Upamiętnia się dwudziestą piątą rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 roku;  
piętnastą rocznicę wstąpienia Polski do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego  
oraz dziesiątą rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej poprzez wspólne posadzenie 
upamiętniających te wydarzenia sadzonek drzew przez Prezydenta Miasta Konina,  
Radę Miasta Konina oraz Młodzieżową Radę Miasta Konina w Parku 700-lecia  
w dniu 1 czerwca 2014 roku.  
 
 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady 

 
 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

Przewodniczący  
Młodzieżowej Rady Miasta Konina 

 
Bartosz MAŁACZEK 

 

 



 

Załącznik  
do Uchwały Nr 29  

Młodzieżowej Rady Miasta Konina  
z dnia 20 maja 2014 roku 

 
w sprawie upamiętnienia 25. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r.; 

15. rocznicy wstąpienia Polski do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego; 
10. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej 

 
 

OŚWIADCZENIE 
Młodzieżowej Rady Miasta Konina 

 
4 czerwca 1989 roku – to dla nas  młodych radnych data historyczna, której nie było nam 
osobiście przeżyć. Ma jednak ogromny wpływ na nasze i naszych rówieśników postawy 
obywatelskie. Dzięki świadkom tamtego wydarzenia, my, młodzi możemy żyć w czasach 
wolności poglądów słowa i wyznania. Demokracja jest ustrojem, dzięki któremu to obywatele 
decydują o tym jak chcą żyć; nie kolektyw, lecz jednostka ma w demokracji uprzywilejowaną 
pozycję.  
 
Dokładnie 25 lat temu nasi rodacy, rodzice i bliscy mogli wreszcie sami, w zgodzie ze swoim 
sumieniem, zadecydować o swojej przyszłości. Ludzie głosujący tamtego dnia pragnęli 
zamienić przyszłość i za to jesteśmy im wdzięczni, bowiem wybory 4 czerwca 1989 roku 
zapoczątkowały przemiany ustrojowe w nowopowstającej III Rzeczpospolitej Polsce. 
 
Członkostwo Polski w Pakcie Północnoatlantyckim uznaje się za główny, obok członkostwa 
w Unii Europejskiej, fundament polskiego bezpieczeństwa zewnętrznego i narodowego.  
Przez minione 15 lat formuła Paktu Północnoatlantyckiego sprawdziła się w wypełnianych 
przez Polskę i sprzymierzeńcze kraje zobowiązaniach gwarantowanego bezpieczeństwa 
wynikającego z konieczności prawnych, militarnych i politycznych. 
 
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest gwarancją postępu cywilizacyjnego  
i modernizacji oraz trwałości polskiej państwowości. 10-letnie członkostwo w Unii 
przyczyniło się do wspólnej integracji państw europejskich oraz początku realizacji 
cywilizacyjnych aspiracji obecnych i przyszłych pokoleń Polek i Polaków. 
 
Dla upamiętnienia 25. rocznicy pierwszych wolnych wyborów 4 czerwca 1989 roku;  
15. rocznicy wstąpienia Polski do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego  
oraz 10. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej Radni Młodzieżowej Rady Miasta 
Konina wraz z Prezydentem Miasta Konina oraz Radnymi Rady Miasta Konina posadzą 
upamiętniające te wydarzenia drzewa w dniu 1 czerwca 2014 roku w Parku 700-lecia  
w Koninie – symboliczny gest podziękowania naszym rodakom za wolną Polskę oraz symbol 
troski i dbałości o Naszą Ojczyznę dla przyszłych pokoleń.  


