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Protokół z posiedzenia Senackiego Zespołu  

do spraw Wychowania Młodego Pokolenia  

 

W dniu 28 czerwca 2017 roku odbyło się posiedzenie Senackiego Zespołu do Spraw 

Wychowania Młodego Pokolenia. Posiedzenie rozpoczął Przewodniczący Zespołu - Senator 

Kazimierz Wiatr. Przywitał zgromadzonych członków Zespołu, a także przedstawił gościa 

Panią Profesor Elżbietę Osewską.  

 Pani Profesor wygłosiła prelekcję dotyczącą aktualnych problemów młodych  

w związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży w Polsce. Naświetliła potrzebę 

wyjaśniania młodym kontekstu wychowawczego i religijnego ŚDM  i pokazywania jak 

bardzo w społeczeństwie konsumpcyjnym sztucznie budowane są potrzeby posiadania 

zamiast zwrócenia uwagi na potrzeby drugiego człowieka. 

Pani Profesor przytoczyła słowa Świętego Jana Pawła II mówiące o tym jak ważne 

jest spojrzenie na bliźniego przez pryzmat tego kim jest, a nie co posiada. W wygłoszonym 

przemówieniu znalazło się również stwierdzenie odwołujące się do ofiarności, nawiązujące 

do ,,społeczeństwa doznań” całkowicie oddalonego od pracy na rzecz innych ludzi  

i potrzebujących.  

W wystąpieniu Pani Profesor odniosła się również do młodzieży  XXI wieku.  

W obecnych czasach młodzi ludzie są ,,akcyjni”  - chętni do pojedynczych odruchów serca, 

popartych jednorazowym, krótkim działaniem,  nie są skłonni natomiast  do długofalowej, 

stałej pomocy bliźnim. 

 W dalszej części prelekcji Pani Profesor skupiła się na przebiegu Światowych Dni 

Młodzieży z punktu widzenia pielgrzymującej młodzieży. Mówiła o tworzonych tam 

obozowiskach, przemianach duchowych i towarzyszącej wydarzeniu głębokiej modlitwie.  

Nawiązała także do działalności Ojca Świętego Jana Pawła II i prowadzonej przez niego 

pracy z młodzieżą. W wystąpieniu znalazły się jedne z najbardziej znanych słów Papieża: 

,,Wy jesteście przyszłością świata. Nadzieją.” – wygłoszone podczas Światowych Dni 

Młodzieży w 1984 r. 

 W dalszej części spotkania zgromadzeni parlamentarzyści dyskutowali o bieżących 

problemach dzieci i młodzieży. Senator Małgorzata Kopiczko nawiązała do dobroczynnego 

wpływu odpowiednio prowadzonej edukacji wczesnoszkolnej, a także pozostawania możliwie 

długiego czasu dzieci z matkami.  



 Zgromadzeni Senatorowie rozmawiali o doświadczeniu pielgrzymowania, dzięki 

któremu człowiek wyzbywa się egoizmu i daje część siebie bliźnim. Senator Robert Gaweł 

wyraził swe zdanie mówiące o tym jak ważne w wychowaniu młodego pokolenia jest 

poczucie wspólnoty, bezpieczeństwa, bycia razem.  

Przewodniczący Zespołu – Senator Kazimierz Wiatr zaznaczył, że jednym  

z najważniejszych elementów biorących udział w wychowaniu jest autentyczność 

wychowawcy-nauczyciela, jego rzeczywiste powołanie i przygotowanie nie tylko 

merytoryczne do zawodu. Senator Wiatr mówił również o tym jak istotny jest kontakt  

z młodzieżą,  przekazywane emocje jak np. entuzjazm czy zaangażowanie i zrozumienie.  

 Na zakończenie posiedzenia Zespołu do Spraw Wychowania Młodego Pokolenia 

Przewodniczący podsumował debatę stwierdzeniem, że agresja młodych to w rzeczywistości 

często krzyk samotności ludzi, którzy nie są zauważani i dla których nikt nie ma 

odpowiedniej ilości czasu. 

 


