
Zgłoszenie do wyborów na radnego Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnicy

Nazywam się Martyna Panasik i jestem uczennicą klasy 3C, 
która charakteryzuje się rozszerzeniami z zakresu historii, 
wiedzy o społeczeństwie oraz języka angielskiego.

Interesują mnie zagadnienia z zakresu wiedzy o społeczeństwie
oraz struktur bezpieczeństwa i obronności państwowej. 
Na co dzień jednak, tak jak każdy z nas spędzam swój wolny czas 
na tym, co po prostu sprawia mi przyjemność. 
Uwielbiam klimat filmów oraz muzyki ostatnich dekad zeszłego
wieku, zdarza mi się robić zdjęcia czy pracować graficznie. 
Od czasu do czasu piszę artykuły i opowiadania, miałam również przyjemność 
prowadzić kilka stron internetowych. Niby nic wielkiego, ale jeśli mamy w życiu takie 
drobne przyjemności, łatwiej jest czasem odciąć się od codziennego, szybkiego życia.

Mam 17 lat, lecz mimo młodego wieku miałam już niejednokrotnie możliwość 
uczestniczenia w różnych przedsięwzięciach zarówno społecznych, jak i politycznych. 
Wówczas starałam się być głosem naszej generacji, który w przyjazny i zrozumiały 
sposób stara się objaśnić jak widziany jest świat oczami pokolenia Z.
Te doświadczenia sprawiły, że jeszcze bardziej fascynuje mnie perspektywa pracy 
z drugim człowiekiem i próby zrozumienia jego światopoglądu. 
W ramach przyjaźni zawiązanych z młodymi ludźmi w innych państwach, próbuję 
czasem przemycać ciekawe i innowacyjne, zagraniczne rozwiązania do naszej młodej, 
polskiej społeczności. 

W ramach kandydatury na radnego Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnicy, 
przedstawiam mój program działań, które chciałabym zainicjować 
po ewentualnym obsadzeniu tego stanowiska:
- Skupienie uwagi na promocji miasta z udziałem młodzieży i wykorzystaniem ich 
umiejętności.
- Zapoczątkowanie tematu rzetelnej edukacji seksualnej, bez śmiechu i opartej na 
bezpieczeństwie. Z myślą o oleśnickiej młodzieży, poprzez zaproponowanie miejskich 
spotkań ze specjalistami w tej dziedzinie dla wszystkich zainteresowanych. 
- Zrzeszenie i promocja młodych artystów wszelkiej maści, celem ułatwienia im 
kontaktu z potencjalnymi odbiorcami.
- Organizacja działań charytatywnych integrujących młodzież, z zakresu ekologii, 
pomocy ubogim oraz wsparcia różnorakich mniejszości zrzuconych na margines 
społeczny.
- Czynne wsparcie młodych ludzi z problemami wynikającymi ze statusu majątkowego.


