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Senator Kazimierz Wiatr: 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! 

Chciałbym tylko bardzo krótko podziękować wszystkim za tę dyskusję, za liczne głosy, za 
troskę, która tutaj została tutaj wyrażona. Muszę powiedzieć, że przysłuchując się z dużą 
otwartością tym wszystkim wypowiedziom, zauważyłem mimo wszystko dwa rodzaje 
wrażliwości i rozumienia tych spraw. One się przekładały na trochę inne sposoby webalizacji 
tych refleksji, chociaż jestem przekonany, że wszystkim nam chodziło o jedno. 

Chciałem jeszcze coś uzupełnić, ponieważ padły tutaj takie słowa, że młodzi są ofiarą 
starszych. To nie jest w tekście tak wprost napisane, natomiast myślę, że ta przyczynowość, ta 
odpowiedzialność dorosłych za stan i kondycję młodego pokolenia jest mniej lub bardziej 
bezpośrednia. A pośrednio na pewno jest pełna, ponieważ dorośli nie tylko dają przykład, ale 
też ustalają zasady wychowania - i o tych zasadach wiele już było tutaj mówione - to oni 
ustalają, jak działają media, stanowią ustawy. 

Chciałbym też powiedzieć, że ta uchwała Senatu nie jest pouczaniem nikogo. Jest prośbą. Jest 
prośbą, taki ma ton, co zresztą podkreślał tu pan senator Gołaś. Ona rzeczywiście taka jest. 
Jest prośbą dotyczącą także nas samych, bo tam w co najmniej dwóch miejscach jest 
napisane, że my nie jesteśmy zwolnieni od usłuchania tej prośby. Rzeczywiście 
dyskutowaliśmy o sprawie stawiania wymagań samym sobie i młodym ludziom. Oczywiście 
szkoda, że to zdanie się nie znalazło w tej uchwale, ale jak to już dzisiaj mówiłem: ta uchwała 
jest adresowana przede wszystkim do dorosłych i dlatego to zdanie może nie było aż tak 
kluczowe. Wydaje się, że ono pośrednio jest zawarte w innych sformułowaniach. 

Tak że jeszcze raz bardzo serdecznie państwu dziękuję za te głosy, za tę dyskusję, za tę troskę 
i proszę o poparcie tej uchwały, oczywiście w tym pierwszym wariancie, który jest owocem 
licznych posiedzeń połączonych komisji, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji 
Ustawodawczej. Dziękuję bardzo. (Oklaski) 

 
 


