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PETYCJA 

ws. zmiany tematu XXVII Sejmu Dzieci i Młodzieży 

 

Niniejszym wnosimy o zmianę tematu wiodącego XXVII Sejmu Dzieci i Młodzieży, który 

brzmi: „Śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego – w poszukiwaniu drogowskazów we 

współczesnym świecie według wartości i ideałów Prymasa Tysiąclecia. W jaki sposób 

możesz wykorzystać nauki kardynała Stefana Wyszyńskiego w obecnej rzeczywistości 

w odniesieniu do swojego życia, do życia Twojej rodziny lub społeczności, w której 

mieszkasz?”, który to został ogłoszony 30 marca br. 

Jednocześnie proponujemy, by nowy temat wiodący XXVII Sejmu Dzieci i Młodzieży 

brzmiał: „Prawa ucznia. Jak sprawić, by w szkołach je respektowano?”, a jako tematy 

uszczegółowiające proponujemy: 1. Jak upowszechniać wśród uczniów wiedzę o ich 

prawach?; 2. Jak tworzyć skuteczne systemy ochrony praw ucznia?; 3. Prawa ucznia 

a nauczanie zdalne; 4. Jak rozwiązywać konflikty na linii uczeń-szkoła? 

Petycję kierujemy do Marszałka Sejmu RP, któremu bezpośrednio podlega Szef Kancelarii 

Sejmu, a organizatorem Sejmu Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu. 

UZASADNIENIE 

Zaproponowany przez Kancelarię Sejmu temat wiodący SDiM jest skandaliczny 

i oburzający, nieprzystający do rzeczywistości i aktualnych tematów i problemów, 

o których dyskutują dzieci i młodzież. 

Przede wszystkim zaproponowany temat jest tendencyjny. Zadaniem uczestników jest 

wykazanie, jak mogą kierować się w swoim życiu ideałami, wartościami i naukami 

kard. S. Wyszyńskiego.  Organizatorzy a priori przyjęli, że owe ideały, wartości i nauki są 

pozytywne, dobre i przydatne. Uczestnicy konkursu nie mają możliwości, by z tym 

polemizować, by przedstawiać krytyczne uwagi co do życia kard. S. Wyszyńskiego czy by 

zanegować wyznawane przez niego wartości. 

To o tyle istotne, że kard. S. Wyszyński był kapłanem rzymskokatolickim, a jego poglądy 

i wartości były determinowane nauczaniem i wartościami głoszonymi przez Kościół 

Katolicki. Zadanie uczestników konkursu sprowadza się zatem do wykazania, jak mogą 

w swoim życiu wykorzystać wartości i ideały Kościoła Katolickiego, co z konieczności 

wiąże się z zaaprobowaniem tych ideałów i wartości. 



 

Tym samym wzięcie udziału w rekrutacji do Sejmu Dzieci i Młodzieży przez uczestników 

niebędących członkami Kościoła Katolickiego, niewyznających w życiu ideałów 

i wartości tego Kościoła lub bezwyznaniowych/niewierzących, jeśli nie jest 

uniemożliwione, to na pewno jest znacznie utrudnione. Uczestnicy ci bowiem będą 

musieli przy wykonywaniu zadania rekrutacyjnego działać wbrew swoim wartościom 

i ideałom, być może starając się wykazać słuszność wartości i ideałów, których nie 

wyznają i które uważają za niesłuszne. 

Nie sposób nie dostrzec, że temat przewodni SDiM został tak skonstruowany, żeby 

promować ideologię katolicką – mimo że SDiM jest wydarzeniem organizowanym przez 

Kancelarię Sejmu, organ, który powinien być z zasady bezstronny światopoglądowo i ma 

służyć promocji parlamentaryzmu wśród dzieci i młodzieży. 

Po wtóre, temat przewodni w ogóle nie przystaje do tego, czym aktualnie żyje polska 

młodzież. Jest wiele spraw, które je zajmują: pandemia COVID-19, tryb i sposób 

organizowania nauczania zdalnego, przeładowane programy nauczania, niepewności 

związane z rynkiem pracy dla młodych, kwestie naruszania praworządności w Polsce. Nie 

wydaje się, by kwestia wartości i ideałów kard. S. Wyszyńskiego zajmowała jakieś 

szczególne miejsce pośród tematów debat młodzieży, stąd też w ogóle niezrozumiałe jest 

wybranie tego wątku na temat przewodni tegorocznego SDiM. 

Trzeba też podkreślić, że polska młodzież laicyzuje się najszybciej na świecie (wg badań 

Pew Research Center z czerwca 2018 r. dot. religijności w 108 państwach), co w praktyce 

oznacza najczęściej odcinanie się od struktur Kościoła Katolickiego. Naiwnością 

i swoistym zaklinaniem rzeczywistości jest zatem sądzić, że interesującym tematem 

przewodnim SDiM mogą być ideały i wartości katolickiego kardynała. 

Wobec powyższego proponujemy zmianę tematu zaproponowanego przez Kancelarię 

Sejmu tematu. Uważamy, że nasza propozycja tematu wiodącego jest adekwatna do 

charakteru SDiM. 

Kwestia praw ucznia to temat przez wiele lat po macoszemu traktowany w debacie 

publicznej. W Stowarzyszeniu Umarłych Statutów codziennie słyszymy o przypadkach 

nieprzestrzegania praw ucznia. Uczniowie nie wiedzą, jak mogą takim sytuacjom 

przeciwdziałać. Brakuje systemowej ochrony praw ucznia i brakuje edukacji w tym 

zakresie. Prawa ucznia, jako temat wiodący SDiM, to szansa na to, żeby młodzież mogła 

dyskutować o tym, co ich dotyczy – i by mogła wspólnie spróbować znaleźć rozwiązania 

tych problemów. 

Uznajemy zatem naszą petycję za w pełni uzasadnioną i prosimy o jej uwzględnienie. 

Niech Sejm Dzieci i Młodzieży będzie polem ciekawych dyskusji i debat, a nie miejscem 

promowania określonych wartości i ideałów, z którymi nie wszyscy się utożsamiają.  



 

*** 

Uprzejmie prosimy o prowadzenie korespondencji w tej sprawie za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej poprzez skrzynkę ePUAP Stowarzyszenia (/_SUS/domyslna), 

względnie drogą mailową (kontakt@umarlestatuty.pl). Jednocześnie zwracamy się 

również z prośbą o nienadsyłanie pism w wersji papierowej. 
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