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Wychowanie młodzieży
Senator Kazimierz Wiatr:
Pani Marszałek! Pani Minister! Panie i Panowie Senatorowie!
Z uwagą wysłuchałem wątpliwości, jakie tu zostały zaprezentowane. Nie ukrywam, że
one mnie zmobilizowały do tego wystąpienia. Słowa o dyskryminacji uczniów, o tym, że
szkoły wypluwają dzieci na zewnątrz… Jakie to straszne słowa?
A zatem chciałbym krótko poruszyć sprawę zasadniczą, nie wiem, czy potrafię ją dobrze
ująć, bo ona jest niezwykle delikatna, troszeczkę ją zasygnalizował mój przedmówca, pan
profesor Żaryn.
Jeszcze tylko takie dopowiedzenie, że biurokracja to nie tylko papiery. Przecież obowiązki
biurokratyczne można realizować także nowoczesnymi metodami informatycznymi, ale
to nadal jest biurokracja i nadal jest to brak zaufania.
Ten jeden aspekt, który chciałbym poruszyć, a który niejako odpowiada na te straszne
słowa o dyskryminacji uczniów i wypluwaniu dzieci, to jest jeszcze raz podkreślenie, że
zawód nauczyciela to jest niezwykle ważne powołanie, nie tylko pasja, dobrze, jeśli to jest
także pasja, ale to jest wielka służba, wielka rola, wielka misja społeczna. Proszę państwa,
nie miałem okazji być nauczycielem, ale od wielu lat jestem nauczycielem akademickim i
wielokrotnie u tych już dorosłych osób widziałem ten błysk w oczach, który był
odpowiedzią na zaangażowanie dydaktyczne nauczycieli akademickich. Życzę tego
wszystkim nauczycielom – zresztą na pewno wielokrotnie im się to zdarza – bo jest coś
wspaniałego w tym, ile energii można w ten sposób wykrzesać u tych młodych ludzi czy,
jak jest w przypadku studentów, u tych już bardziej dojrzałych.
Otóż żeby te zjawiska, te zagrożenia, te strachy, które tutaj były dzisiaj wspominane, były
nam obce czy żeby były nieliczącym się marginesem, niezwykle ważne jest przywrócenie
etosu i prestiżu zawodu, a także wynagrodzenia, ale i uznania społecznego. Mamy bardzo
wielu wspaniałych nauczycieli, wychowawców, także w organizacjach pozarządowych.
Pan senator Żaryn mówił o relacji mistrz – uczeń, mówił też o innych ważnych sprawach.
Ja chciałbym w tym pójść jeszcze dalej, zrobić krok dalej, bo ten proces umacniania
pozycji społecznej i budowy zaufania… Zamiast biurokracji – zaufanie. Tak właśnie
mówimy w przypadku szkolnictwa wyższego: mniej biurokracji, więcej zaufania.
Chcielibyśmy, żeby tak było też w zamówieniach publicznych. Ale ten proces zaczyna się
od szanowania w społeczeństwie i w państwie wartości. Od tego się zaczyna. Od ochrony
życia, od szanowania i ochrony rodziny, naszej historii, wartości chrześcijańskich – a dla
tych, którym one są obce, prawa naturalnego – a nie od promowania, także w tej Izbie,
zachowań patologicznych takich jak zmiana płci, gender, nierówność wobec prawa… Ta
lista jest długa.

(Senator Jan Rulewski: Kto zmienił płeć?)
Proszę nie przeszkadzać, Panie Senatorze.
Od wielu lat zajmuję się wychowaniem młodzieży, głównie w harcerstwie, i nie mam
wątpliwości, że takie przywrócenie normalności – właśnie normalności – jest bardzo
ważne i bardzo potrzebne. To także walka o miejsce Polski w Europie i w świecie, to
dbanie o patriotyzm. Widzimy, jakie są oczekiwania młodych ludzi. Przecież mamy
eksplozję zainteresowania historią najnowszą. Przykład to Żołnierze Wyklęci – choć lepiej
powiedzieć: Niezłomni. To sami młodzi ludzie to odkryli. I można powiedzieć, że to oni
postawili nam to przed oczami jeszcze mocniej, niż my sami to zrobiliśmy. To jest
kierunek, dzięki któremu nauczyciele w jeszcze większej liczbie, w jeszcze większym
procencie będą realizować swoje powołanie bez biurokracji, czy to papierowej, czy
informatycznej.
Oczywiście dzieci są najważniejsze. Przyszłość Polski to młodzież. To są oczywiste
sprawy, ale dopowiedzmy, że kapitał ludzki to nie tylko edukacja. Ja wielokrotnie
mówiłem z tej mównicy o licznych nagrodach Nobla z ekonomii za kapitał ludzki – tam
mówi się, że oprócz edukacji jest jeszcze etyka, skuteczność, przedsiębiorczość. I tego
życzę naszemu narodowi i państwu. Ale chciałbym przypomnieć tu także uchwałę Senatu
o wychowaniu, o budowie atmosfery wychowawczej – którą pan senator nazwał uchwałą
meteorologiczną, żeby sobie zakpić z tego, że atmosfera wychowawcza jest ważna. Mam
nadzieję, że to już sobie wyjaśniliśmy i że jest to już dawna przeszłość. Edukacja i
wychowanie nie są oderwane od całego życia społecznego. Holistyczne podejście do
wychowania, do szkoły, jest nam wręcz niezbędnie konieczne, dlatego mam nadzieję i
przekonanie, że wiele inicjatyw rządu pani Beaty Szydło i pani minister Zalewskiej będzie
służyć takim zmianom. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

