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To już XXIV edycja projektu, jakim jest Sejm Dzieci i
Młodzieży w Warszawie. Tegoroczny temat nawiązuje do
obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości:
"Posłowie pierwszego sejmu Niepodległej".Każdy uczestnik
tej sesji SDiM będzie musiał wykonać projekt, składający się
z 6 etapów, za które przyznawane są punkty. Łącznie
można uzyskać ich 28. 
Uczestnicy - kandydaci na posłów mają za zadanie
zrealizować projekt, który bezpośrednio wynika z tematu
sesji SDiM. Relacje ze zrealizowanych zadań, które
znajdują się na platformie SDiM, są oceniane i stanowią
podstawę do rekrutacji uczestników XXIV sesji SDiM.
Sejm Dzieci i Młodzieży to projekt edukacyjny realizowany
przez Kancelarię Sejmu we współpracy z innymi
instytucjami. Jego celem od 24 lat jest kształtowanie
poczucia odpowiedzialności obywatelskiej przez
aktywizowanie młodych ludzi na rzecz społeczności lokalnej
oraz upowszechnianie wiedzy wśród młodzieży na temat
zasad funkcjonowania polskiego Sejmu i demokracji
parlamentarnej. 

Zadanie rekrutacyjne na XXIV sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży
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Pierwsi posłowie - ksiądz Józef Londzin

.

Dzieje życia...

Józef Londzin urodził się 3.02.1863 w Zabrzegu. Był uczniem swojego
ojca w szkole ludowej i przejął po nim zamiłowanie do kultury ludowej i
regionu Śląska Cieszyńskiego. Następnie uczył się w gimnazjum w
Bielsku, a później wstąpił do seminarium duchownego w Ołomuńcu, po
czym przyjął święcenia kapłańskie. Był wieloletnim redaktorem
czasopisma „Gwiazdka Cieszyńska”, które miało na celu podkreślenie
polskości Śląska Cieszyńskiego i krzewienie oświaty wśród Ślązaków.
Angażował się w działalność Macierzy Szkolnej, która przyczyniła się
do otwarcia polskiego gimnazjum w Cieszynie. Założone przez niego
towarzystwo „Opieka nad kształcącą się młodzieżą im. bł. Melchiora
Grodzieckiego” przyczyniło się do powstania wielu internatów,
organizowało przygotowywanie posiłków w szkołach oraz wspierało
finansowo zdolnych uczniów z ubogich rodzin. Ksiądz Londzin działał
w Związku Śląskich Katolików, które miało na celu
zrzeszanie mniejszości katolickiej wszystkich klas społecznych i dbanie
o ich interesy.Ksiądz Józef był działaczem Polskiego Towarzystwa
Turystycznego "Beskid" i zainicjował powstanie schronisk
turystycznych na Stożku i Ropiczce. Kolekcjonował wszystko, co było
związane z kulturą ludową. Wobec nasilającej się germanizacji chciał te
pamiątki uchronić przed zniszczeniem. W 1901 r. założył Polskie
Towarzystwo Ludoznawcze. W 1903 roku w Cieszynie zorganizował
Wystawę Etnograficzną, która miała być manifestacją polskości.
Zainicjował powstanie Muzeum Śląska Cieszyńskiego. W 1919 roku
został posłem Sejmu Ustawodawczego, w 1922 posłem Sejmu I
kadencji, a kilka lat później senatorem II kadencji. W 1927 roku został
wybrany na burmistrza Cieszyna i pełnił tę funkcję aż do śmierci 21
marca 1929. Został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Cieszynie
w Alei Zasłużonych.

.

Wizja Polski...
Ksiądz Londzin był konserwatystą, pragnął Polski prawicowej,
wyrażającej szacunek dla tradycji regionalnych. Zależało mu, aby
odradzająca się Polska pamiętała o swoich korzeniach, którymi są
tradycyjne chrześcijańskie wartości, a polscy katolicy mogli żyć w
godnych warunkach. Chciał, aby siła Narodu była budowana na sile
lokalnych społeczności. Pragnął rozwoju szkolnictwa poprzez
otwieranie polskich szkół i uczelni. Zależało mu na upowszechnianiu
wiedzy o polskiej historii i kulturze. 

autorki: Edyta Janosz i Natalia Pisarek
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Pierwsi posłowie Niepodległej - Ryszard Kunicki
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Dzieje życia...
Ryszard Paweł Kunicki urodził się 17 kwietnia 1873 w Tbilisi (Imperium
Rosyjskie), jego matka nazywała się Helena z domu Popejko, a ojciec
Czesław Kunicki, z zawodu lekarz, był też powstańcem w 1863r. Ryszard
miał siostrę Zofię ur.1858r. zm. 1941r. oraz brata Stanisława ur.1861r. zm.
1886r.  Brat został stracony na stokach warszawskiej Cytadeli, co
wstrząsnęło Ryszardem, lecz musiał się on szybko po tym pozbierać. Po
czasie, a dokładnie w 1900r. poślubił Jadwigę Eysymontt ur. 1878r. zm
1936r. członkini PPSD oraz Ligi Kobiet NKN.
Ich związek zaowocował w trójkę synów: Stanisława, który został lekarzem,
Adama -profesora neurochirurgii oraz Janusza- prawnika .
Ryszard na początku XX wieku zaangażował się w politykę narodową. W
wyborach do Rady Cesarskiego w 1907 roku, pierwszy w posiadaniu
wyborach powszechnych i równych, został członkiem Rady Imperial
(ustawodawca krajowy) do 13 Okręgowego Śląska siedział w frakcji
parlamentarnej Polskiego Klubu socjaldemokratów. Na szczycie Rady
Cesarskiego koncentruje się na kwestiach zdrowotnych i sanitarnych i
reprezentuje interesy etniczne Polaków na Śląsku. W 1894 r. Kunicki został
skazany na wygnanie na Syberię za udział w polskim ruchu
niepodległościowym. W gimnazjum członek nielegalnego kółka
samokształceniowego, w czasie studiów w Warszawie członek radykalnego
"Koła", za udział w manifestacji patriotycznej ku czci J. Kilińskiego w IV 1894
aresztowany, przez dwa miesiące więziony na Pawiaku działał w
krakowskiej sekcji Zw. Zagranicznego Socjalistów 

AutorzyPolskich, od 1898 członek w parlamencie
zajmował się sprawami śląskimi i sanitarnymi
zabiegał o równouprawnienie szkolnictwa
polskiego i doprowadził do otwarcia polskiego
Gimnazjum Realnego w Orłowej.W czasie I wojny
światowej komisarz wojskowy w Miechowie z
polecenia Piłsudskiego dostał wtedy wiele
odznaczeń takich jak : Krzyż Srebrny Orderu
Virtuti Militari, Krzyż Niepodległości (1931), Krzyż
Oficerski OOP (1924), dwukrotnie Krzyż
Walecznych; Złoty Krzyż Zasługi (1947), Krzyż
Czerwonego 
Krzyża "Patriae ac Humanitati". W 1892 uzyskał
maturę ze srebrnym medalem. Był członkiem
Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego. W
1919 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komisji
Plebiscytowej w Cieszynie.  W 1920 r. Został
wybrany na przewodniczącego Polskiej Partii
Socjalistycznej, a od 1919 do 1922 r. Był posłem
do Sejmu . Jako lekarz pracował w Krakowie,
Łodzi i Warszawie. Napisał liczne profesjonalne
papiery medyczne. Zmarł 23 lutego 1960r. mając
86 lat w Warszawie gdzie został pochowany na
Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym.
Wizja Polski...
Ryszard Kunicki chciał, żeby stała się w końcu
niepodległa, pragnął też położyć kres
konserwatyzmowi i klerykalizmowi, walczył o
nietykalność cielesną, prawa kobiet, prawa do
wolności słowa i sumienia.
Autorzy: Patryk Madziar i Kacper Markowicz
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Pierwsi posłowie Niepodległej - Paweł Bobek
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Dzieje życia...
Paweł Bobek Ps. literacki Stanisław Janiga urodzony 25.09.1883 roku w Końskiej na Zaloziu. Ojciec
Jan , matka Katarzyna z domu Kajzar oraz brat o zminionym nazwisku Aleksander Dunajecki . W
wieku 20 lat ukończył Seminarium Nauczycielskie w Cieszynie, gdzie należał do tajnego
stowarzyszenia ,,Jedność” . W 1903 roku rozpoczął nauczanie jako nauczyciel ludowy w Ustroniu,
następnie w Błędowicach Dolnych iDatyniach Dolnych, gdzie kierował pracą społeczno-narodową w
gminach nad Łucyną i Suszanką. Od 1907roku został wiceprzewodniczącym ZG Polskiego
Towarzystwa Pedagogicznego na Śląsku Cieszyńskim. W roku 1908 zawarł związek małżeński z
Anielą, w późniejszych latach przyszły na świat jego dzieci Anna, Aniela i Jadwiga. Od 1913 roku
pracował na stanowisku nauczyciela w Seminarium Nauczycielskim w Bobrku pod Cieszynem.
Opublikował on "Obrazki z dziejów ojczystych i powszechnych z szczególnym uwzględnieniem
dziejów kultury. Podręcznik do użytku w szkołach ludowych i wydziałowych" (Cieszyn 1913) ,
"Przegląd dziejów chłopa polskiego" (cz. 1-2, Kraków 1934). Autor wielu artykułów w "Głosie Ludu
Śląskiego", "Miesięczniku Pedagogicznym", "Piaście” .Pośmiertnie wydano jego "Wspomnienia i
zapiski" (oprac. F. Serafin, Warszawa 1974)."Elementarna nauka historii ojczystej i powszechnej.
Szkice lekcji do użytku nauczycieli szkół powszechnych" (cz. 1-2, Cieszyn 1925, 1929). W latach I
wojny światowej związał się z endecją. Od 1914 został członkiem Komisji Wojskowo-Aprowizacyjnej
sekcji śląskiej NKN w Cieszynie, członek Komitetu Ratunkowego dla Ofiar Wojny na ziemiach polskich,
działacz Polskiego Zjednoczenia Narodowego (utworzonego na Śląsku Cieszyńskim w
1912).W 1918 roku został przeniesiony na 10 lat w stan pozasłużbowy z uwagi na działalność
politeistyczną.Poseł na Sejm Ustawodawczy (1919–1922). Sejm I kadencji 1919 początkowo był bez
przynależności partyjnej. W 1919 roku mandat uzyskał z listy nr 1 okręg wyborczy nr 35 w 1922 roku z
listy państwowej nr 1, w 1928 zastępca posła z listy nr 1 okręg wyborczy 40 . Twórca PSL na Śląsku
Cieszyńskim, a po jego połączeniu z PSL "Piast" (1920) do 1930 wiceprezes ZG, 1921-31 członek RN,
jednocześnie członek Zarządu Okręgowego na Śląsku (od 1920 wiceprezes, od 1925
prezes).Od 1928 do 1931 był nauczycielem w państwowych seminariach nauczycielskich, potem na
emeryturze. W 1938 roku został odznaczony Medalem Niepodległości. Naczelnego Komitetu
Wykonawczego, jednocześnie członek Zarządu Okręgowego na Małopolskę i Śląsk do 

1936 skarbnik. Organizator łączności W. Witosa z
krajem, zwolennik Frontu Morges. Na skutek
poważnej choroby układu nerwowego w 1936
wycofał się z aktywnego życia politycznego. W
1939 został wywłaszczony przez władze
niemieckie; przebywał w szpitalach kolejno w
Lublińcu, w Dzięgielowie, Rybniku, - w trakcie
ewakuacji z szpitala został zamordowany przez
Niemców. Po jego śmierci opublikowano i wydano
jego "Wspomnienia i zapiski".

Wizja Polski...

Równe uprawnienia,wprowadzenie
czteroprzymiotnikowego prawa wyborczego,
poprawa warunków ekonomicznych wsi
galicyjskiej poprzez wspieranie spółdzielczości
chłopskiej i drobnej własności ziemskiej, jak
również rozwój szkolnictwa ludowego i
demokratyzacja oświaty oraz rozwój opieki
społecznej i pomocy lekarskiej.

autorki: Daria Banach i Karolina Harazin
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Pierwsi posłowie Niepodległej - Tadeusz Reger
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Dzieje życia...
Tadeusz Reger ur.12.04.1872r. w Nowym Yorku, zmarł 15.10.1938r. w
Bystra Śląska, przeżył 66 lat. Był synem Karola, architekta i Emmy z domu
Koch. Po powrocie z USA zamieszkał w Przemyślu. Z uwagi na częste
zmiany miejsca pobytu ojca, zatrudnionego wówczas na kolei. Chłopiec
wychowywał się w Przemyślu, głównie pod wpływem dziadka, doktora praw
Karola Regera, adwokata o przekonaniach demokratyczno-patriotycznych,
oraz stryja Wacława Regera, wydawcy „Gazety Przemyskiej”. W 1889
ukończy Gimnazjum św. Anny w Krakowie. Po trzech latach praktyki
aptekarskiej poświęcił się studiom farmaceutycznymna Uniwersytecie
Jagiellońskim, których nie ukończył. Należał do założycieli pierwszego
stowarzyszenia zawodowego pracowników aptekarskich Unitas. Już w
czasie nauki zaangażował się w działalność socjalistyczną, był kilkakrotnie
więziony przez władze austriackie. Udzielał się w piśmie" Naprzód". Do 1895
roku pełnił funkcję redaktora naczelnego gazety. Zarówno jego aktywność w
SDP jak i redagowanie „Naprzodu” naraziły go na wielokrotne represje i
szykany: w końcu lutego 1894 został aresztowany i oskarżony o
przygotowywanie spisku przeciwko państwu. W listopadzie t.r. został
ponownie aresztowany za rzekome organizowanie zamachu na cesarza, w
więzieniu spędził 172 dni. Reger odsiadywał karę więzienia w wymiarze
łącznym trzech lat. Działał również w żydowskim ruchu robotniczym
Krakowa (Brüderlichkeit) oraz na wsi galicyjskiej. Na III Zjeździe SDP we
Lwowie (12–15 VIII 1894) Reger zgłosił postulat 10-godzinnego dnia pracy w
kopalniach jako kroku wstępnego w walce o 8-godzinny. W 1895 Reger
zamieszkał w Porębie i zajął się wspieraniem polskiego ruchu
socjalistycznego na terenie Śląska Cieszyńskiego. W 1897 założył tam
czasopismo "Równość", by po jego zbankrutowaniu w 1903 redagować
"Robotnika Śląskiego". Występując solidarnie z robotnikami czeskimi w
sprawach zawodowych, Reger starał się wprowadzić do klasowego ruchu
robotniczego formy narodowe w celu umocnienia poczucia łączności i
wspólnoty kulturalnej z masami pracującymi pozostałych ziem polskich,
przede wszystkim Galicji. Poza działalnością redaktorską i wydawniczą
zaangażował się w walkę o zdobycie powszechnego i równego prawa
wyborczego w tym celu przeprowadzony został także strajk powszechny w
całym państwie (28 XI 1905). Reger należał zarówno w Robotniczym
Związku Wyborczym, jak i Unii Górników do wnioskodawców zalecających
taką formę nacisku w prowadzonej walce. Jako czołowy działacz polskiego
ruchu robotniczego na Śląsku Cieszyńskim, w marcu 1906 wszedł do władz
naczelnych powstałego wówczas Komitetu Obwodowego PPSD 

Śląska (później także i Moraw). W kampanii wyborczej do Rady Państwa
(1906/7), Tadeusz Reger uzyskał w powiatach Frysztat i Bogumin 73%
głosów (także czeskich i niemieckich wyborców) i został wybrany, ale
wówczas zrzekł się mandatu na rzecz Daszyńskiego, który z powodu
machinacji wyborczych utracił go w Krakowie. Reger kandydował ponownie
do parlamentu w r. 1911 i został wybrany uzyskawszy 90% wszystkich
głosów okręgu frysztackiego. Po wybuchu wojny. Tadeusz zgłosił się w
sierpniu 1914 do Legionów Polskich. Został mianowany z ramienia PPSD
komisarzem wojskowym Legionów w Cieszynie. Współorganizował oddział
cieszyński Legionów, werbował ochotników i opiekował się rannymi.
Jednocześnie od początku października 1915 był delegatem w
Departamencie Wojskowym Naczelnego Komitetu Narodowego (NKN) w
Cieszynie. W maju lub czerwcu 1917 otrzymał urlop z wojska w związku ze
zwołaniem Izby Posłów w Wiedniu i powrócił do działalności parlamentarnej.
W dn. 28 V 1917 na posiedzeniu koła polskich posłów do Sejmu Krajowego,
Rady Państwa i Izby Panów, odbytym w Krakowie, Reger w imieniu polskiej
ludności Śląska Cieszyńskiego opowiedział się za rezolucją Koła Polskiego
głoszącą dążność do odzyskania niepodległej i zjednoczonej Polski z
dostępem do morza. Jako poseł ziemi cieszyńskiej wypowiedział się później
w parlamencie 7 X 1918 za przyłączeniem Śląska Cieszyńskiego do Polski.
W styczniu 1919 Reger kandydował z ramienia PPSD w wyborach do Sejmu
Ustawodawczego odbytych na Śląsku Cieszyńskim. Ustawę o
ubezpieczeniu funkcjonariuszy prywatnych. Całkowity tekst ustaw,
obowiązujących według ustawy z dnia 10 czerwca 1921” (Cieszyn 1921)
oraz „Ustawę o ubezpieczeniu robotników od wypadków” (tamże).
Występował w wielu debatach poselskich dotyczących zagadnień
ustawodawstwa pracy oraz ustawy antyalkoholowej (W walce o zdrowie
ludu. Przeciw rozpijaniu ludności. Reger był od r. 1913 radnym miasta
Cieszyna i przewodniczącym Komisji archiwalnej Rady Miejskiej. Był też
inicjatorem budowy gmachu Kasy Chorych w Cieszynie oraz sanatorium
Związku Górników «Domu Zdrowia» w Bystrej w pow. Bielskim.
Wizja Polski...
Należał do PPSD. Ostatecznym celem PPSD była odbudowa niepodległego
panstwa polskiego o ustroju socialistycznym. PPSD dążył do poprawy
położenia ekonomicznego robotników i do wprowdzenia ustroju
socialistycznego w drodze reform. 
autorki:Aleksandra Pisarek i Klaudia Teszner
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