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1. Pytania do ministra edukacji narodowej.
2. Przedstawiony przez komisję projekt uchwały Sejmu Dzieci i Młodzieży w sprawie 

miejsc pamięci – materialnego świadectwa wydarzeń istotnych dla lokalnej i narodowej 
tożsamości. 

Porządek dzienny

XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży 
w dniu 1 czerwca 2016 r.



(Na posiedzeniu przewodniczą marszałkowie Sejmu 
Dzieci i Młodzieży Jakub Żebrowski, Kacper Szymczak 
i Igor Żarnowski)

Marszałek Sejmu  
Marek Kuchciński: 

Witam wszystkich państwa.
Tylko techniczne pytanie: Czy mam mówić na 

stojąco, czy na siedząco? (Oklaski)
(Głos z sali: Panie marszałku, to tylko od pana 

zależy.)  
Ode mnie zależy, więc pozwólcie państwo, że będę 

mówił na stojąco.
Witam serdecznie wszystkich państwa posłów na 

Sejm Dzieci i Młodzieży. (Oklaski) 
Witam przedstawicieli rządu oraz innych instytu-

cji i wszystkich obecnych gości, a także panie i panów 
parlamentarzystów, że tak powiem, seniorów. 

Proszę państwa, zgromadziliśmy się na XXII sesji 
Sejmu Dzieci i Młodzieży. Muszę przyznać, że gdy 
dowiedziałem się, iż będę miał zaszczyt otworzyć 
wprowadzenie, że tak powiem, dzisiejszych obrad, 
odczułem bardzo duże wzruszenie. Kilkadziesiąt lat 
temu, gdy moi rówieśnicy chodzili do szkół, w gruncie 
rzeczy takich pomysłów nie było. To jest także sig-
num temporis, znak obecnych przemian. Dzisiaj jest 
wyjątkowa sytuacja, ponieważ w Sejmie Rzeczypo-
spolitej Polskiej, w miejscu urzędowania najważniej-
szych władz państwowych, zasiada młode pokolenie 
państwa posłów i senatorów... Przepraszam, posłów 
tylko, senatorów jeszcze nie mamy.

Proszę państwa, chciałbym wszystkim państwu 
pogratulować, że przebrnęliście, że przeszliście tę 
wielką i trudną drogę, którą władze konkursowe wy-
znaczyły, że podjęliście niezwykły temat, temat miejsc 
pamięci w różnych miejscowościach i częściach naszej 
ojczyzny, które warto przypomnieć, utrwalić w na-
szym pokoleniu i przekazać to także pokoleniom, któ-
re przyjdą po nas. To jest ważna rzecz, pracujemy 
bowiem nie tylko dla nas samych, dzisiaj, w tej chwili, 
dla obecnie żyjących, ale także z myślą o przyszłości 
naszej ojczyzny i wszystkich naszych rodaków, którzy 
w następnych pokoleniach będą zamieszkiwać Polskę 
i brać za nią odpowiedzialność.

Wiem, że komisja oceniająca prace państwa mia-
ła ogromne trudności z wyłonieniem najlepszych, 
wszystkie prace były bowiem świetnie przygotowane, 
dobrze zorganizowane i wszystkie prace były pomy-
słowe. Tak że tym wyróżnionym, którzy dzisiaj za-
siadają w ławach poselskich, jeszcze raz bardzo ser-
decznie gratuluję. Mam nadzieję, że prace, którym 
poświęciliście ostatnie tygodnie czy miesiące, rzeczy-
wiście wejdą na trwałe do tradycji lokalnych, a także 
ogólnopolskich i staną się ważnym przyczynkiem do 
określenia tego, czym jest polityka historyczna, czym 
są miejsca pamięci dla naszego narodu, dla Polski, 
dla państwa i dla całej ludzkości, bo w gruncie rzeczy 
jesteśmy jedną wielką ludzką rodziną. 

Korzystając z okazji, chciałem złożyć na ręce pań-
stwa posłów najlepsze życzenia z okazji tego uroczy-
stego dnia, w którym dzisiaj spotykamy się w Sejmie 
Rzeczypospolitej Polskiej. (Oklaski) 

Proszę państwa, na posiedzeniu komisji sejmowej 
wybrano marszałków Sejmu Dzieci i Młodzieży, któ-
rzy poprowadzą obrady. Są to: pan Jakub Żebrowski 
z Zespołu Szkół Salezjańskich im. Księdza Bosko  
w Łodzi (Oklaski), pan Kacper Szymczak, który re-
prezentuje Prywatne Gimnazjum i Liceum Ogólno-
kształcące im. Królowej Jadwigi w Lublinie, oraz pan 
Igor Żarnowski z II Liceum Ogólnokształcącego  
w Piszu, Warmia i Mazury. (Oklaski) 

W tej chwili poproszę pana marszałka Jakuba 
Żarnowskiego, przepraszam, Żebrowskiego o otwar-
cie XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży oraz prowa-
dzenie obrad w pierwszej części. 

Proszę pana marszałka o zajęcie miejsca obok 
mnie. 

Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży 
Jakub Żebrowski:

Koleżanki i Koledzy! Dostojni Goście! Otwieram 
obrady XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. (Oklaski) 

(Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży trzykrotnie 
uderza laską marszałkowską)

Witam serdecznie przybyłych gości (Oklaski),  
w tym minister edukacji narodowej panią Annę Za-
lewską (Oklaski), a także rzecznika praw dziecka 
pana Marka Michalaka (Oklaski), prezesa Instytutu 

(Początek posiedzenia o godz. 10 min 01)



4
XXII sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży w dniu 1 czerwca 2016 r.

Wystąpienie minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Pamięci Narodowej pana Łukasza Kamińskiego 
(Oklaski), posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
(Oklaski), dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji pana 
Sławomira Kuligowskiego (Oklaski) oraz przedsta-
wiciela Towarzystwa Przyjaciół Dzieci pana Sylwe-
stra Nowaka. (Oklaski) 

Witam również pozostałych gości, którzy przysłu-
chują się naszym obradom. (Oklaski)

Proszę o zabranie głosu minister edukacji naro-
dowej panią Annę Zalewską. (Oklaski) 

Minister Edukacji Narodowej  
Anna Zalewska:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Cie-
szę się, że mogę dzisiaj być z państwem, i cieszę się, 
że będziemy mogli spędzić, mam nadzieję, ciekawy 
dzień, pełen pytań, dyskusji, również dyskusji trud-
nej. Mam nadzieję, że będę mogła odpowiedzieć na 
każde wasze pytanie.

1 czerwca to nie tylko dzień, w którym oddajemy 
polski parlament we władanie dzieci i młodzieży, nie 
tylko dzień, w którym wszyscy wam składają życze-
nia, obdarowują was prezentami, ale również dzień 
różnych deklaracji i zobowiązań, z których oczywi-
ście później rozliczacie dorosłych. 

Cieszę się bardzo, że odpowiadam za system eduka-
cji, to nieproste zadanie, choć wiem, że najważniejsze 
w tym systemie są dzieci, jesteście wy. Wszyscy pozo-
stali muszą się wam podporządkować. Co wcale nie 
znaczy, że nie będziemy budować relacji odpowiedzial-
nych i partnerskich. Potrzebujemy takiego kształtowa-
nia, takiego wychowania i wy go potrzebujecie, bo  
w debacie społecznej na temat zmian w systemie edu-
kacji, która w tej chwili się toczy w Polsce, również 
rozmawiam z wami. Dlatego jestem zainteresowana 
waszymi uwagami. 

Chcemy razem z waszymi rodzicami, byście byli 
obywatelami Polski, obywatelami Europy i obywate-
lami świata. Chcemy, żebyście świetnie znali matema-
tykę, bo bez niej nie ma XXI w., informatykę, język 
obcy, ale również żebyście znali polską literaturę i nie 
czytali we fragmentach, a w ogóle czytali. Jednocześ-
nie chcemy, żebyście znali swoją historię, bo wtedy 
czujecie się ważni, dumni, bezpieczni, wtedy potraficie 
rozmawiać z rodzicami i dziadkami, wiecie, dlaczego 
tak, a nie inaczej wygląda na zdjęciu dziadek czy bab-
cia. Jednocześnie mówimy o patriotyzmie, w tym pa-
triotyzmie gospodarczym, bo zależy nam na tym, że-
byście tutaj budowali swoją przyszłość, żebyście nie 
machali ręką na trudności, żebyście tutaj inwestowa-
li w siebie i inwestowali we wspólnotę, w grupę,  
w społeczeństwo, w sąsiadów, w klasę, bo o takiej od-
powiedzialności chcemy rozmawiać.

Szkoła ma być dobra, fajna, jak często mówicie, 
ale też taka, gdzie są określone granice, gdzie są za-
sady, gdzie każdy odpowiada nie tylko za siebie, ale 

za kolegę, za klasę, wie, co to znaczy słabszy, i potra-
fi zadbać o słabszego, darzy szacunkiem nauczyciela, 
potrafi z nim dyskutować w odpowiedni sposób, rów-
nież razem z rodzicami staje się partnerem dla szko-
ły. Jednocześnie mówimy o odpowiedzialności za to, 
co w przyszłości. Chcemy was bezwzględnie słuchać. 
Chcemy być w tej przyszłości z wami, budować taką 
szkołę, w której będziecie się czuć bezpieczni, tak 
żeby rzeczywiście nie każdy do tej szkoły mógł wejść, 
żeby was zapytał, czy może z wami przebywać. 

Chcemy również tak zaplanować system edukacji, 
żeby w każdej klasie była tablica multimedialna  
i w każdej klasie był co najmniej laptop, po to żeby-
ście mogli korzystać z e-zasobów razem ze swoimi 
nauczycielami. W ciągu najbliższych 2 lat uda nam 
się z panią minister Streżyńską znaleźć na to pienią-
dze. W każdej placówce oświatowej będzie szeroko-
pasmowy Internet, i to taki z wi-fi w środku, czyli 
będziecie mogli z niego dowolnie korzystać. Ale cóż 
z tego, że będzie szerokopasmowy Internet, jeżeli, tak 
jak powiedziałam, w każdej klasie nie będziecie mieć 
na każdej lekcji dostępu do e-zasobów i do tego, żeby 
rzeczywiście w taki sposób funkcjonować w XXI w.? 
Czyli widzicie, że budujemy szkołę nowoczesną, zale-
ży nam na nowoczesnej szkole, na szkole odpowie-
dzialnej, ale takiej, która szanuje przeszłość, która 
szanuje tradycje.

Ponieważ sporo książek czytacie, ale tylko we frag-
mentach, nie wiem, czy pamiętacie wiersz Adama As-
nyka „Do młodych” – to właśnie do was – gdzie poeta 
wyraźnie powiedział: „nie depczcie przeszłości ołta-
rzy”. To jest, proszę państwa, to, czym wy będziecie 
kiedyś, tą przeszłością, stąd szacunek, i cieszę się, że 
właśnie laureaci tego rodzaju konkursów i tematów 
zasiadają dzisiaj w ławach polskiego parlamentu. 

Jednocześnie, chcąc uczynić z młodzieży partnera 
do różnego rodzaju projektów, ustaw, decyzją pani 
premier Beaty Szydło, bo mówię również w jej imie-
niu, polskiego rządu, który cały jest skoncentrowany 
na dzieciach i rodzinie, w taki sposób buduje nie tyl-
ko system edukacji, ale chce zbudować system zdro-
wia, bezpieczeństwa i gospodarki… Powołam, pani 
premier powołała przy ministerstwie edukacji radę 
do spraw młodzieży i dzieci. Wy będziecie stanowić 
tę radę. Ustalimy z marszałkami, jaka będzie proce-
dura wyłaniania co najmniej jednego delegata z wo-
jewództwa, i będziecie przy ministrze edukacji po to, 
żeby móc mieć siłę i móc się wypowiadać na tematy 
związane z systemem edukacji. Potrzebujemy was,  
a wy potrzebujecie nas. Zbudujmy nasze relacje na 
szacunku i odpowiedzialności.

Na dzisiaj życzę dobrej dyskusji. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży 
Jakub Żebrowski:

Bardzo dziękuję, pani minister.
Proszę o zabranie głosu rzecznika praw dziecka 

pana Marka Michalaka. (Oklaski)

Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży  
Jakub Żebrowski
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Wystąpienia: rzecznika praw dziecka Marka Michalaka, 

prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Łukasza Kamińskiego

Rzecznik Praw Dziecka  
Marek Michalak:

Panowie Marszałkowie! Panie i Panowie Posło-
wie! Juniorzy! Seniorzy! – jak tutaj zostało powie-
dziane. Pani Minister! Dziękuję za te słowa. Podczas 
spotkań z młodzieżą, a rocznie odbywam spotkania 
z blisko 70 tys. młodych ludzi, jednym z podstawo-
wych pytań, jakie zadaję, prosząc o wskazanie prio-
rytetu, jest pytanie o to, które z praw zawartych  
w 54 artykułach Konwencji o prawach dziecka wska-
zalibyście jako pierwsze. Nie najważniejsze, bo one 
wszystkie są ważne i wszystkich należy przestrzegać, 
ale pierwsze, jako takie wskazanie dla nas, doro-
słych, dla waszego rzecznika, o które z praw trzeba 
się upomnieć, z którym my mamy problem w kontak-
cie z młodymi ludźmi. I w blisko 90% odpowiedzi 
przedstawicieli waszego pokolenia i troszkę niżej – bo 
maluszki mówią o prawie do zabawy jako o tym 
pierwszym, ale już osoby z klas IV, V, VI i wzwyż 
mówią inaczej – wskazano prawo do wyrażania włas-
nego zdania jako to, które chyba gdzieś w tych rela-
cjach zawodzi.

A więc korzystając z tej okazji – po raz ósmy mam 
ogromny zaszczyt stawać tutaj przed wami – wsłu-
chując się w ten głos, też upominam się o to prawo 
do wyrażania własnego zdania, o pozytywne relacje 
między dwoma wcale nieodległymi światami. To 
wcale nie jest tak, że nie można się porozumieć i że 
musi być coś, co przez lata było nazywane konfliktem 
pokoleń. Wcale nie musi tak być. Kiedy jednak nie 
musi? Kiedy można do tego doprowadzić? Wy dzisiaj 
będziecie dyskutować o pamięci, o miejscach pamię-
ci albo o pamięci miejsc, bo i taka jest formuła, więc 
warto też zobaczyć, co i kto kiedy zrobił, jakie drzwi 
otworzył, jakie przesłanie nam zostawił.

W tej sali niejednokrotnie odwoływaliśmy się do 
postaci Janusza Korczaka, pierwszego walczącego 
tak bardzo oddanie i do końca o prawa dziecka. Ja-
nusz Korczak, formułując prawa dziecka w czasach, 
kiedy były one fundamentalnie łamane – naprawdę 
ciężko było mówić o prawie do wyrażania własnego 
zdania, kiedy nie można było zapewnić prawa do ży-
cia czy prawa do godziwych warunków socjalnych, 
czy prawa do zdrowia – upomniał się i wskazał jako 
fundament – i myślę, że warto dzisiaj to przypomnieć 
– jako fundamentalne prawo, niezapisane wprost, ale 
ważne, prawo do szacunku, prawo każdego człowieka 
do szacunku bez względu na to, skąd jest, ile ma lat, 
jakie ma pochodzenie, jaką ma biografię – prawo do 
szacunku.

Pozwoliłem sobie przekazać dzisiaj w materiałach 
dla was „Prawo dziecka do szacunku” Janusza Kor-
czaka, tak żeby nie tylko w bibliotece, ale podręcznie 
było to dostępne, nie we fragmentach, ale w całości, 
bo trzeba czytać w całości, jako że nieraz wyrwane  
z kontekstu zdania zupełnie co innego znaczą. Zwra-
cam na to uwagę, choć dzisiaj jestem bardzo zbudo-
wany, bo wchodząc na tę salę i widząc was w tych 
ławach i wasze zachowanie, chciałbym, żeby ten syg-

nał przede wszystkim poszedł w Polskę, że taka jest 
nasza młodzież, że tacy są młodzi ludzie, że potrafią 
odpowiedzialnie korzystać z tego, co im zostało dane, 
że potrafią i poczekać, i mam nadzieję dyskutować 
na takim poziomie, jak byśmy sobie życzyli, czyli nie 
naruszając granic drugiego człowieka, nie wchodząc 
napastliwie na jego terytorium, bo każdy, jak tutaj 
siedzicie i jak inni ludzie, których tutaj nie ma, ma 
godność taką samą. To na tej godności zbudowano 
prawa człowieka. A prawa człowieka rozpoczynają się 
od praw dziecka, nie da się inaczej. Jeśli ktoś chciał-
by ten okres pominąć, to byłby to wielki błąd, bo nie 
da się. Ten okres trzeba przeżyć i ten okres trzeba 
przeżyć bardzo odpowiedzialnie, bo to jest ten czas, 
kiedy jest pewnie więcej błędów albo przyzwolenie na 
popełnianie tych błędów, ale to jest ten czas, kiedy 
zadaje się więcej pytań, pytań bez konsekwencji, kie-
dy więcej człowiekowi wolno. Ważne jest jednak, żeby 
ten czas wykorzystać, żeby później być odpowiedzial-
nym dorosłym, żeby nie popełniać tego, co wam nie 
odpowiadało względem was, żeby prawo do wyraża-
nia własnego zdania nie było przemową jednej strony, 
wydaniem polecenia, pytaniem retorycznym, tylko 
żeby był autentyczny dialog.

Wiem, że młode pokolenie ma nam dużo do powie-
dzenia. Stąd tak rad jestem z tej sesji, z tej możliwo-
ści wyrażenia tego zdania, bo to jest bardzo ważne. 
Młodzi ludzie mają potrzebę – i to artykułują – po-
czucia partnerstwa, bycia wysłuchanym, ale też 
wzięcia pod uwagę możliwych do wykonania wnio-
sków. I do tego bardzo zachęcam. Dlatego wsłuchując 
się od kilku lat w obrady waszego tutaj parlamentu 
– często kończą się wasze obrady, ale wy podejmujecie 
uchwały, wnioskujecie o podjęcie pewnych działań 
– w wystąpieniach generalnych przypominam o tym, 
że trzeba się nad tymi sprawami pochylić. Tak było 
z samorządnością w ostatnim czasie. Życzę wam, 
żeby ten wasz głos był bardzo mocno słyszalny, ale 
też żeby cała Polska za waszym przykładem mogła 
powiedzieć, że stawiamy na młodzież, bo warto. 
Wszystkiego dobrego. (Oklaski)

Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży 
Jakub Żebrowski:

Dziękuję panu rzecznikowi.
Proszę o zabranie głosu prezesa Instytutu Pamię-

ci Narodowej pana Łukasza Kamińskiego. (Oklaski)

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
Łukasz Kamiński:

Panowie Marszałkowie! Pani Minister! Panie Mi-
nistrze! Panie Posłanki i Panowie Posłowie! Szanow-
ni Państwo! Instytut Pamięci Narodowej po raz 
pierwszy został zaproszony do współpracy przy orga-
nizacji sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Jest to dla nas 
powód do wielkiej satysfakcji, płynącej przede 
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Wystąpienia: prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Łukasza Kamińskiego,  

przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Rafała Grupińskiego

wszystkim z bezpośredniej pracy z państwem. Sły-
szałem w ostatnich dniach od koleżanek i kolegów, 
jak ta praca przebiegała, jak wiele też mogli się od 
państwa nauczyć. Starali się państwu przekazać swo-
ją wiedzę, ale także to my bardzo wiele skorzystali-
śmy dzięki współdziałaniu, dzięki współpracy z pań-
stwem. Bardzo dziękuję panu marszałkowi Kuchciń-
skiemu za zaproszenie Instytutu Pamięci Narodowej 
do udziału w tym niezwykłym projekcie.

Tematem dzisiejszej sesji są miejsca pamięci na-
rodowej. Pamięć narodowa jest tematem niezwykle 
silnie obecnym w polskim życiu publicznym, dysku-
towanym stosunkowo często też tutaj na sali posie-
dzeń polskiego Sejmu. Czasem jest to debata, w któ-
rej zdania są podzielone, ale warto pamiętać, że naj-
częściej Sejm w tych kwestiach dochodzi do porozu-
mienia. Jest dobrym obyczajem parlamentarnym, że 
uchwały w sprawach historycznych, przywołujące 
pamięć bohaterów naszej historii, odwołujące się do 
ważnych wydarzeń, przyjmowane są przez aklama-
cję. Tak długo jest wypracowywany ich tekst, ich 
brzmienie, że nie budzą już żadnych wątpliwości.

Pamięć na pierwszy rzut oka mogłaby się wyda-
wać czymś, co jest skierowane tylko ku przeszłości. 
Oczywiście tak jest, ale pamięć jest także ważnym 
elementem naszej współczesności i pamięć tak na-
prawdę jest działaniem skierowanym ku przyszłości. 
Poprzez pamięć wypełniamy nasz obowiązek, bo jest 
naszym wspólnym obowiązkiem jako narodu pamię-
tać o ludziach i o całych pokoleniach, którym za-
wdzięczamy istnienie naszego państwa, zawdzięcza-
my to, kim dzisiaj jesteśmy. Pamięć jest fundamen-
talnym elementem naszej tożsamości. Ani jako jed-
nostki, ani jako społeczeństwo, jako naród nie istnie-
libyśmy, gdyby nie pamięć.

Pamięć jest także bardzo ważnym źródłem – źród-
łem wartości. Kiedy mówimy o przeszłości i odwołuje-
my się do przeszłości, szukamy także wartości, tych 
wartości, na których opierali się nasi przodkowie, 
chociażby podejmując tę wielowiekową polską walkę 
o wolność. To są wartości, których nie pozostawiamy 
gdzieś w muzeum polskiej historii, które odwiedzamy 
tylko raz na jakiś czas. To są wartości, które mogą  
i powinny być obecne także dzisiaj w naszym wspólnym 
polskim życiu. Do tego też potrzebujemy pamięci.

Pamięć wymaga miejsc, symboli. Bardzo ważnym 
elementem tego procesu pamięci o przeszłości są 
miejsca pamięci narodowej, temat dzisiejszej pań-
stwa debaty, miejsca, które często są pierwszym ze-
tknięciem z jakimś ważnym elementem naszej histo-
rii. Często jest tak, że najpierw odwiedzamy jakieś 
miejsce pamięci, a dopiero później staramy się dowie-
dzieć czegoś więcej, co się w tym miejscu wydarzyło 
i dlaczego to jest takie istotne, takie ważne. Ale pa-
mięć potrzebuje także ludzi, którzy będą o nią zabie-
gać, którzy będą przenosić ją, tak jak mówił pan 
marszałek, dla następnych pokoleń, bo jeśli uznaje-

my, że historia pozwala nam dzisiaj samych siebie 
zrozumieć, jeśli przeszłość jest źródłem ważnych 
wartości, to dzisiaj naszym obowiązkiem jest też za-
dbać o to, aby z tego skarbca wartości mogły korzy-
stać także kolejne pokolenia.

Chciałbym wszystkich państwa, panie posłanki  
i panów posłów, prosić o podjęcie się jeszcze jednej 
roli. Chciałbym państwa prosić, abyście po tej dzisiej-
szej sesji byli także ambasadorami – ambasadorami 
polskiej pamięci, ambasadorami wobec waszych ko-
legów w szkołach, ale także ambasadorami przy oka-
zji wszystkich spotkań z koleżankami i kolegami  
z innych państw, którym możecie opowiedzieć polską 
historię. Bądźcie jej ambasadorami. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży 
Jakub Żebrowski:

Bardzo dziękuję panu prezesowi.
Proszę o zabranie głosu przewodniczącego Komi-

sji Edukacji, Nauki i Młodzieży pana posła Rafała 
Grupińskiego.

Przewodniczący Komisji  
Edukacji, Nauki i Młodzieży  
Rafał Grupiński:

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panowie Marszałkowie! Pani 

Minister! Państwo Ministrowie! Drodzy Młodzi Po-
słanki i Posłowie! Miejsca pamięci – taki jest temat 
dzisiejszego spotkania w miejscu, które także jest 
historyczne, ale przede wszystkim dlatego, że insty-
tucja, która tu się mieści, ma długą, skomplikowaną 
i niezwykle ciekawą historię.

Polska tradycja jest tradycją niezwykle ciekawą, 
bogatą i wielowarstwową. Od czego można rozpocząć 
poznawanie takiej historii jak polska historia? Moż-
na rozpocząć od historii rodzinnej. Wystarczy namó-
wić swoich dziadków lub jeśli ich nie ma, spojrzeć  
w ich pamiętniki. Wystarczy spojrzeć na to, co działo 
się w życiu waszych rodziców, spisać to, zobaczyć, co 
jest w tym ciekawego, a potem wyruszyć w podróż do 
często najważniejszych miejsc w historii Polski. Bo 
tak jest, że nie ma nikogo w Polsce, kogo losy, jeśli 
chodzi o waszych chociażby przodków, nie splatały 
się z najważniejszymi wydarzeniami historycznymi.

Powiem wam o takim drobiazgu. Kiedyś zajrza-
łem do pamiętników swojego dziadka, Leona Gru-
pińskiego, który opisywał, jak rozrabiali studenci 
w końcu XIX w. w Heidelbergu w czas zapustów, 
karnawału, jak się świetnie bawili na ulicach Heidel-
bergu. Zainteresował mnie ten uniwersytet, spojrza-
łem na jego historię. To najstarszy uniwersytet na 
ziemiach niemieckich. Kto go stworzył, kto go zało-
żył? Mateusz z Krakowa, polski uczony, który wykła-
dał wcześniej w Pradze, który potem reformował 

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej  
Łukasz Kamiński
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Akademię Krakowską. Czy uświadamiamy sobie to, 
że najstarszy niemiecki uniwersytet założył Polak? 
Czy nie ma wielu zagadek i ciekawych elementów 
historii, do których można dotrzeć przez właśnie taki 
drobny zapisek w rodzinnych annałach?

Historia ma różne miejsca pamięci. Polska pa-
mięć jest często dramatyczna, ale trzeba też pamię-
tać, że z jednej strony takim miejscem pamięci jest 
zniszczone getto warszawskie czy zniszczona War-
szawa po powstaniu, a z drugiej strony wybudowany 
przez Jana Zamoyskiego Zamość jako niezwykle no-
woczesne miasto wybudowane w nowym miejscu od 
zera, które pokazuje renesansowy porządek świata, 
neoplatoński porządek świata, jeśli się spojrzy na 
porządek ulic, rynku, miejsc istotnych, umiejscowie-
nie świątyń, rozkład murów. A więc są różne miejsca 
pamięci, o których warto wiedzieć, o których warto 
czasami sobie przypominać. Takim miejscem pamię-
ci będzie także to, co się dzieje w przestrzeni, w na-
szych głowach, w jaki sposób my poznajemy świat, co 
i w jaki sposób my pozostawimy po sobie.

Z jednej strony, kiedy przytoczyłem Jana Zamoy-
skiego, można by było powiedzieć, że czasami w tych 
samych życiorysach splatają się rzeczy bardzo różne. 
I odwołam się do dalekiego, akurat niepolskiego przy-
kładu. Był taki papież renesansu – znany na pewno, 
jakoś wam gdzieś się to obiło o uszy, bo był mecena-
sem Michała Anioła i Rafaela Santi – Leon X. Otóż 
Leon X zostawił po sobie 10 tys. nowych kamienic  
w Rzymie, a był krótko papieżem. Ale jednocześnie 
popełnił pewien błąd. Uwielbiał polowania, a w tym 
czasie wystąpił Luter i rozpoczęła się reformacja. 
Napisał taką bullę „Exsurge Domine”, która się za-
czynała od słów: Panie, w twojej winnicy grasuje 
dzik. Uwielbiał polować na dziki, chodziło o Lutra 
oczywiście. Ta bulla spowodowała, że Kościół się po-
dzielił, że już nie było właściwie powrotu, bo zaczęły 
się ostre starcia teologiczne między reformatorami  
a Rzymem. A więc czasami jest tak, że coś budujemy, 
a z drugiej strony popełniamy jakiś błąd, który ma 
ogromne konsekwencje dla całej historii. 

Ale błędów się mniej popełnia wtedy, kiedy się 
dużo czyta. I tu pani minister bardzo dobrze zwróci-
ła uwagę na to, w pełni ją w tym popieram, by nie 
czytać we fragmentach. We fragmentach czasami 
warto czytać to, co jest, być może, najmniej ważne,  
a mianowicie przepisy kulinarne, bo zawsze warto 
dodać własne przyprawy do tego, co ktoś z przepisu 
wyciąga, natomiast wszystkie inne rzeczy czytajcie 
w całości, dlatego że książka, literatura niesie za 
sobą to bogactwo, które wam da przewagę w przy-
szłości nad tymi, którzy chcieliby z wami konkuro-
wać wiedzą o świecie czy chociażby konkurować za-
wodowo. Was akurat do tego nie trzeba namawiać, 
bo wy jesteście tymi, którzy wygrali, są tutaj dzisiaj 
z nami, natomiast warto o tym przypominać. 

Zakończę, bo zarzuciłbym was jakimiś różnymi 
anegdotami historycznymi, takim wezwaniem, które 
w 1918 r., kiedy wybuchło powstanie wielkopolskie  
i Polska zaczęła się odradzać po zaborach, przyszły 
biskup, wówczas infułat Walenty Dymek wygłosił do 
obywateli dawnego księstwa, Wielkiego Księstwa 
Poznańskiego, czyli ziemian, przedsiębiorców, kup-
ców, rzemieślników, zebranych w takim odruchu pa-
triotycznym, by zapytać, co robić dalej, by się nara-
dzić, co robić dalej. Walenty Dymek wtedy powiedział 
tylko jedno do tych zebranych: Pamiętajcie o jednym, 
Polska się odradza – my na szczęście żyjemy w odro-
dzonej Polsce już od ćwierć wieku – i proszę was tyl-
ko o jedno – i to „pamiętajcie”, było skierowane m.in. 
do kupców – trzymajcie wysoko swoją walutę ducho-
wą, wysoki kurs waszej waluty duchowej. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski) 

Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży 
Jakub Żebrowski:

Dziękuję panu przewodniczącemu.
Proszę o zabranie głosu dyrektora Ośrodka Roz-

woju Edukacji pana Sławomira Kuligowskiego.

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji 
Sławomir Kuligowski:

Panowie Marszałkowie! Pani Minister! Panie Mi-
nistrze! Panie i Panowie Posłowie! Sejm Dzieci i Mło-
dzieży jest wyjątkowym projektem edukacyjnym 
Kancelarii Sejmu, którego celem jest poznanie me-
chanizmów demokratycznego państwa prawa i akty-
wizacja przedstawicieli młodego pokolenia do krea-
tywnego działania także na rzecz społeczności lokal-
nych. Misja każdego działacza społecznego na szczeb-
lu gminy i powiatu jest najlepszą lekcją demokracji  
i sprzyja rozwijaniu umiejętności społecznych i oby-
watelskich. Nie ulega wątpliwości, że doświadczenia 
wyniesione z różnych form działalności w małych 
ojczyznach sprzyjają decyzji o podjęciu pracy parla-
mentarnej w Sejmie lub w Senacie w dorosłym życiu. 

Obecna XXII sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży po-
święcona jest miejscom pamięci jako materialnym 
świadectwom wydarzeń szczególnych dla lokalnej  
i narodowej tożsamości. To niewątpliwie szczególne 
zadanie dla młodych osób, wśród których od lat od-
notowuje się renesans potrzeby poszukiwania mate-
rialnych dowodów ogniskujących w sobie pamięć  
o czasach przeszłych stanowiących wspólne dobro 
dziedzictwa narodowego i podkreślających tożsa-
mość narodową. 

Wysoka i Młoda Izbo! Reprezentuję Ośrodek Roz-
woju Edukacji – ogólnokrajową instytucję działającą 
na rzecz doskonalenia systemu oświaty i podnoszenia 
jakości edukacji. Wszystkie nasze inicjatywy mają na 
celu wspieranie publicznych instytucji, placówek 
oświatowych oraz nauczycieli, doradców metodycz-

Przewodniczący Komisji Edukacji,  
Nauki i Młodzieży Rafał Grupiński
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nych w organizowaniu i prowadzeniu wspomagania 
szkół i placówek oświatowych. Jednym z naszych fla-
gowych działań są przedsięwzięcia z zakresu wspiera-
nia nauczycieli w metodycznym kształtowaniu postaw 
społecznych i obywatelskich, dzięki czemu młodzież 
nabywa kluczowe umiejętności z tych obszarów edu-
kacji. Podczas takich działań można zauważyć inne 
zjawisko, które niejako przy okazji w młodych sercach 
rozpala płomień poczucia bycia Polakiem. Poczucia 
rozumianego z jednej strony jako postawa pielęgnują-
ca pamięć i określone wartości, z drugiej zaś strony 
– poczucie odpowiedzialności za rozwój naszego pań-
stwa w globalizującym się świecie. 

Istotną cechą młodego patrioty jest bowiem i pa-
mięć, i teraźniejszość, ale i też wizja naszej wspólno-
ty narodowej i roli w najbliższych dziesięcioleciach 
XXI w. Pamięć to historia rozumiana nie tylko jako 
najlepsza nauczycielka życia, ale wiedza, która sprzy-
ja panowaniu wieloaspektowej integracji społeczno-
ści lokalnych, a przez to rozwojowi naszego kraju,  
zapewniając mu w przyszłości i bezpieczeństwo,  
i dobrobyt w jednoczącej się Europie ojczyzn. Czło-
wiek bez pamięci jest jak twierdza bez garnizonu  
– trudno nie zgodzić się z myślą cesarza Francuzów 
Napoleona I. Dlatego już od najmłodszych lat w pew-
nym sensie ulegamy procesowi rozwijania w naszych 
sercach biało-czerwonej zapory dla ideologii czynów, 
które zaburzają świadomość bycia Polakiem. Już od 
dzieciństwa obserwujemy w naszych domach działa-
nia rodziców, które w późniejszych latach doceniamy, 
ponieważ ich implikacje umiemy nazwać i potrafimy 
ocenić dopiero w dorosłym życiu. Z biegiem lat bo-
wiem poznajemy i zaczynamy rozumieć zewnętrzne 
przejawy szacunku naszych rodziców do przeszłości 
i dążenia do godnego życia w przyszłości. To dzięki 
takim działaniom domu rodzinnego wspieranym 
przez nauczycieli szkół na wszystkich etapach edu-
kacji rośnie w naszych sercach poczucie przynależ-
ności do wspólnoty narodowej i bardziej dojrzałe od-
różnianie dobra od zła. 

W tym miejscy należy przypomnieć iż współczes-
ny patriotyzm to według św. Jana Pawła II umiłowa-
nie tego, co ojczyste, historii, tradycji, języka czy 
samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która 
obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniu-
szu. I tu należy dodać, iż owa miłość, którą głosił 
nasz wielki rodak, nie jest wymierzona w żywotne 
interesy innych narodowości czy praw mniejszości. 
Zatem nic nie stoi na przeszkodzie, aby jednocześnie 
być polskim patriotą i spełniać się jako obywatel Eu-
ropy i świata. 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Praca w komi-
sjach i dzisiejsza sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży to 
nie tylko doskonała forma kształtowania postaw oby-
watelskich, ale jednocześnie istotny element w pro-
cesie wychowania patriotycznego przedstawicieli 
młodego pokolenia. Posłowie Sejmu Dzieci i Młodzie-

ży podjęli szereg inicjatyw dotyczących działań zwią-
zanych z uszanowaniem miejsc pamięci, obiektów 
często mało znanych lub zapomnianych w społecz-
nościach lokalnych. Takie działania przybliżają rów-
nież aspekt wielokulturowości naszej ojczyzny w po-
przednich wiekach, co niewątpliwie sprzyja budowa-
niu ponad podziałami poczucia tolerancji i szacunku 
dla innych narodów. Jestem przekonany, że ten wy-
siłek badawczy posłów młodego pokolenia będzie 
sprzyjał kształtowaniu postawy odpowiedzialnego 
obywatela, aby dzięki temu Polska, ciesząc się ze swej 
znaczącej pozycji w Europie, mogła rozwijać się szyb-
ciej, aby na stałe wejść do klubu najbardziej rozwi-
niętych krajów świata. 

Wysoka Izbo! W imieniu Ośrodka Rozwoju Edu-
kacji pragnę serdecznie podziękować panu marszał-
kowi, panom i paniom posłom Sejmu Dzieci i Mło-
dzieży za możliwość popularyzacji naszych zadań 
statutowych i udziału ekspertów ośrodka w tegorocz-
nym projekcie Kancelarii Sejmu. Moim zdaniem  
w poczuciu odpowiedzialności za wszechstronny roz-
wój i bezpieczeństwo państwa polskiego projekt ten 
należy kontynuować także w innych obszarach funk-
cjonowania państwa, wdrażając młodzież w przedsię-
wzięcia spoza zagadnień prawnoustrojowych, oświa-
ty czy kultury, np. z zakresu finansów, gospodarki 
czy obronności. Takie projekty wyzwalają dodatkową 
kreatywność i wniosą w życie publiczne młodego Po-
laka poczucie interdyscyplinarnej wiedzy niezbędnej 
do pełnienia odpowiedzialnej służby na rzecz samo-
rządu terytorialnego i państwa polskiego. Dziękuję 
za uwagę. (Oklaski)

Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży 
Jakub Żebrowski:

Bardzo dziękuję panu dyrektorowi. 
Wysoka Izbo! Marszałek Sejmu pan Marek Kuch-

ciński musiał już opuścić nasze obrady. W dalszej 
części towarzyszyć nam będzie wicemarszałek Sejmu 
pan Ryszard Terlecki. (Oklaski) 

Koleżanki i Koledzy! Przypominam, że w dniu  
15 maja 2016 r. odbyło się posiedzenie komisji sejmowej. 
Dziękuję koleżankom i kolegom za pracę w komisji. Ko-
misja przygotowała trzy pytania do ministra edukacji 
narodowej, a także opracowała projekt uchwały. 

Koleżanki i koledzy posłowie otrzymali regulamin 
XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, przygotowane 
przez komisję sejmową pytania poselskie, a także pro-
jekt uchwały zaproponowanej przez komisję. 

Obecnie przedstawię porządek obrad. W pierwszej 
kolejności rozpatrzymy pytania do ministra edukacji 
narodowej, następnie rozpatrzymy projekt uchwały  
w sprawie miejsc pamięci – materialnego świadectwa 
wydarzeń istotnych dla lokalnej i narodowej tożsamości. 

Informuję, że posłowie chcący zadać pytanie do-
datkowe do ministra edukacji narodowej albo wziąć 
udział w dyskusji nad projektem uchwały powinni 
zapisać się na listę mówców.

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji  
Sławomir Kuligowski
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Pytania do ministra edukacji narodowej

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 1. po-
rządku dziennego: Pytania do ministra edukacji 
narodowej.

Koleżanki i Koledzy! Komisja przygotowała trzy 
pytania do ministra edukacji narodowej. 

Informuję, że pytania będą rozpatrywane według 
następujących zasad:

— pytanie zadaje przedstawiciel komisji, następnie 
przedstawiciel ministra udziela odpowiedzi; przedsta-
wienie pytania nie może trwać dłużej niż 2 minuty, 
zaś udzielenie odpowiedzi – dłużej niż 6 minut,

— posłowie, którzy chcą zadać pytania dodatko-
we, zapisują się na listę,

— marszałek dopuszcza zadanie trzech pytań do-
datkowych do każdego z pytań przygotowanych przez 
komisję,

— posłowie zadają pytania dodatkowe według ko-
lejności zgłoszeń; pytanie dodatkowe nie może trwać 
dłużej niż 1 minutę, zaś łączna odpowiedź uzupełnia-
jąca – dłużej niż 6 minut. 

Proszę o zabranie głosu przedstawiciela komisji 
posła Damiana Bączkiewicza i przedstawienie pyta-
nia nr 1 przygotowanego przez komisję sejmową. 
(Oklaski) 

Poseł Damian Bączkiewicz: 

Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! 
Ostatnie miesiące zapisały się w politycznej kronice 
Polski jako okres wielu nieprzemyślanych reform 
(Oklaski) oraz prób demontażu wypracowanej przez 
prawie trzy dekady demokracji. (Oklaski) 

(Głosy z sali: Uuu…)
My, naród, młodzi obywatele Rzeczypospolitej Pol-

skiej, zatroskani o przyszłość systemu edukacji, zwra-
camy się zatem do pani minister z pytaniem: Czy 
zdaniem pani minister edukacji narodowej istnieje 
możliwość współfinansowania wyjazdów edukacyj-
nych uczniów do miejsc pamięci związanych z historią 
Polski, znajdujących się zarówno na terenie kraju, jak 
i poza jego granicami? Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży 
Jakub Żebrowski: 

Dziękuję panu posłowi. 
Proszę o udzielenie odpowiedzi minister edukacji 

narodowej panią Annę Zalewską. (Oklaski) 

Minister Edukacji Narodowej  
Anna Zalewska: 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Rze-
czywiście pytanie jest skonstruowane z dwóch części, 
mówi o demontażu nie wiadomo których reform i jest 
strategicznym pytaniem dotyczącym współfinanso-

wania wycieczek. Jeżeli chodzi, proszę państwa,  
o taką właśnie wypowiedź, gdzie bez wskazania, ja-
kiego rodzaju jest to demontaż, i – prawda – dysku-
towanie bez podawania przykładów, formułuje się nie 
do końca poprawną myśl wskazującą, jakoby coś złe-
go się działo. 

Na razie chcę przypomnieć państwu, że jeżeli cho-
dzi o system edukacji, to tak naprawdę wszystko  
w systemie edukacji odpowiada potrzebom dzieci  
i potrzebom rodziców. To z ich debat wynika, w jaki 
sposób chcą skonstruować ten system edukacji.  
W dodatku, jak pewnie zauważyliście, po raz pierw-
szy w historii Polski z szacunku dla obywateli, z sza-
cunku dla was, dla waszych rodziców i nauczycieli 
toczy się debata społeczna przed zmianą. To wyda-
rzenie bez precedensu w historii Polski. 

I też w związku z tym, że trzeba bardzo wiele 
zmienić w systemie edukacji, pojawiają się takie py-
tania, jak kolegi posła, dotyczące m.in. współfinan-
sowania wyjazdów, wycieczek do miejsc pamięci. Jak 
pewnie zauważyliście, wcześniej zdemontowano ten 
system w taki sposób, że historii prawie nie ma  
w szkole. (Oklaski) W związku z tym jest taka ogrom-
na potrzeba, taka ogromna potrzeba każdego dziecka 
odnośnie do tego, żeby znać historię swojego miejsca, 
swojej miejscowości, swojego regionu, swojego pań-
stwa i świata. Dlatego oprócz przywrócenia historii 
jako atrakcyjnego przedmiotu, który da wam siłę,  
a w szkole średniej pozwoli na twarde dyskusje, wy-
mianę poglądów, w tym poglądów politycznych, tak 
żebyście potrafili na bazie faktów umieć nie podda-
wać się manipulacji, tylko oceniać fakty, to strate-
giczna kwestia dla systemu edukacji. 

Tak funkcjonuje, proszę państwa, cały świat. Tak 
funkcjonuje szacunek dla państwa. Zobaczcie, w jaki 
sposób w Stanach Zjednoczonych zachowuje się każ-
dy, kto słyszy hymn, widzi flagę, w jaki sposób odda-
je cześć wszystkim symbolom narodowym. To też jest 
ważne dla nas, żeby wiedzieć, w którym momencie 
poważnie mówić o Polsce. 

Rzeczywiście historia, proszę państwa, wróci na 
dobre w 2017 r., ale rok 2016/2017 nie będzie pustym 
rokiem dla historii i dla takich wydarzeń, o których 
tutaj pisaliście, które poznawaliście. Będzie szereg pro-
gramów, mam nadzieję, że rządowych, na pewno mini-
sterialnych, zaopatrzonych w pieniądze, w finansowa-
nie, tak żeby rzeczywiście klasa, grupa, która będzie 
chciała zobaczyć miejsce i poznać je na miejscu,  
i będzie potrzebowała do tego pieniędzy, była współfi-
nansowana przez ministerstwo edukacji. To dla nas 
zbyt cenne, żeby nie wyłożyć na to pieniędzy. Dlatego 
przyjmijcie to jako zobowiązanie, które będzie wypeł-
nione już w roku szkolnym 2016/2017. 

W tej chwili myślimy o trzech programach. Mam 
nadzieję, że jeżeli powołamy tę radę do spraw mło-
dzieży i dzieci, to właśnie tam, wyjaśniając wątpli-
wości młodego człowieka, wasza reprezentacja będzie 
mogła takie programy również opiniować, być może 
mieć swój własny pomysł. Ja jestem do dyspozycji. 
(Oklaski)

Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży  
Jakub Żebrowski
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Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży 
Jakub Żebrowski:

Bardzo dziękuję, pani minister.
Proszę o zadanie pytania dodatkowego posła Vo-

lodymyra Balandiuka. (Oklaski)  

Poseł Volodymyr Balandiuk:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! 
Rozumiemy, że pani stanowisko wymaga wiele pracy 
i determinacji. System edukacji nie jest doskonały,  
o co pani nie obwiniamy, bo z całym szacunkiem, ale 
nawet pani by nie zdążyła zniszczyć systemu w 100 dni.

Jednak mamy pytanie, które dla nas jest bardzo 
ważne. Czy pani minister nie uważa, że w szkołach 
na lekcjach historii uczniowie uczą się przede wszyst-
kim faktów, dat, ale nie zastanawiają się nad przy-
czynami i skutkami tychże wydarzeń? To może po-
wodować niską świadomość historyczną, bo przecież 
dojrzałość historyczna jest uzyskiwana przez analizę, 
a nie przez zwykłe wykucie faktów. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski) 

Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży 
Jakub Żebrowski:

Dziękuję panu posłowi.
Proszę o udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie 

minister edukacji narodowej panią Annę Zalewską. 
(Oklaski) 

Minister Edukacji Narodowej  
Anna Zalewska:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Rze-
czywiście tak jest w systemie edukacji, że w tej chwi-
li zabrnęliśmy, doszliśmy do takiego momentu, że 
system sobie, młodzież sobie, a rzeczywistość sobie, 
w związku z tym, że planowanie w systemie edukacji 
na 12 lat to tak naprawdę lata świetlne w cywilizacji. 
To, co zostało zaplanowane kilkanaście lat temu, już 
nie przystaje do rzeczywistości. Dlatego Minister-
stwo Edukacji Narodowej, widząc potrzebę reagowa-
nia natychmiast na wydarzenia roczne, dwuletnie, 
trzyletnie, powołało departament do spraw podręcz-
ników, podstaw programowych i innowacji. Nie 
wiem, czy wiecie, wydaliśmy ogromne pieniądze 
europejskie na innowacje, a jesteśmy w ogonie Eu-
ropy, jeżeli chodzi o innowacyjność. Mamy e-zasoby 
i e-podręcznk, który udało się uratować jako projekt 
w grudniu, bo trzeba się było z tego rozliczać, a nie 
mamy w każdej klasie komputera ani tablicy multi-
medialnej. 

Tak samo jest, jeżeli chodzi o edukację historycz-
ną. To jest ogromne wyzwanie w wypadku każdej 
podstawy programowej, żeby ona była w miarę ela-

styczna, bo zauważcie, że w tej chwili nauczyciele  
i wy realizujecie podręcznik, a nie program. Po pro-
stu analizujecie kawałki podręcznika, coś tam się 
wam ewentualnie zadaje do przeczytania, gorzej jest 
właśnie z tą analizą. My chcemy uwolnić nauczyciela. 
Nauczyciel został w szkole zamordowany biurokra-
cją. Jak widzicie te setki papierów, które umęczeni 
nauczyciele wypełniają, to rzeczywiście to jest to, co 
również blokuje kreatywność, innowacyjność nauczy-
ciela. (Oklaski)  

Proszę państwa, kiedy mówię o tym, że chcę tro-
chę zamknąć szkołę, to dla waszego bezpieczeństwa. 
W każdym cywilizowanym kraju, żeby wejść do szko-
ły, trzeba się w tej szkole zameldować. Nie może sobie 
wchodzić dowolna osoba czy dowolny podmiot. Ale 
mówię o wolności emocji, o wolności słowa, mówię  
o wolności umysłu dla nauczyciela i dla ucznia. I ta-
kiej odpowiedzialności. Powiem wam tak, że jeżeli 
chodzi o historię, to rzeczywiście poprawność poli-
tyczna ostatnich czasów, ostatnich lat spowodowała, 
oprócz tego, że tej historii nie ma, jest w jakichś in-
fantylnych blokach w szkole, w liceum, co jest w ogó-
le karkołomne, jeżeli chodzi o szacunek dla dorasta-
jącego i dorosłego człowieka w liceum… Zależy nam 
właśnie na takiej dyskusji i analizie. Chcemy rzeczy-
wiście w liceum koncentrować się na XX w. i XIX w., 
bo zauważcie, że on wam w ogóle znika cały czas. Wy 
ciągle coś rozpoczynacie, tak samo jak z językiem 
obcym. Uczycie się 12 lat języka obcego, bez korków, 
przepraszam, że użyję waszego języka, macie duże 
wątpliwości, czy uda wam się na poziomie rozszerzo-
nym zdać język obcy. Zabrnęliśmy, tak jak powiedzia-
łam, w ślepą uliczkę. W związku z tym wolność dana 
też nauczycielowi, realizacja podstaw programowych, 
a nie podręcznika, pozwolą na to, o czym pan poseł 
mówił, to znaczy na analizę. Oczywiście trzeba znać 
konkretne fakty, ale tak jak poseł tutaj z nami dys-
kutuje, trzeba wiedzieć, skąd ten fakt się wziął, jakie 
on miał konsekwencje. Uwaga, ale to wy będziecie 
komentować i oceniać, czy to było dobre, czy złe. 

Książka historyczna, podstawy programowe po-
winny być od tego wolne. Jednocześnie takie widzenie 
historii, o jakim mówił pan poseł, daje wam w doro-
słym życiu siłę, że nikt w żaden sposób was nie zma-
nipuluje. To wy będziecie mieć wiedzę, to wy będzie-
cie potrafili oceniać przeszłość i wyciągać wnioski na 
przyszłość. Uznaję ten głos za zobowiązanie do zmian 
podstawy programowej. (Oklaski)  

Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży 
Jakub Żebrowski:

Bardzo dziękuję, pani minister.
Proszę o zabranie głosu przedstawiciela komisji po-

seł Agatę Przepiórkę i przedstawienie pytania nr 2 
przygotowanego przez komisję sejmową. (Oklaski) 
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Poseł Agata Przepiórka:

Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! 
Jak wiemy, głos dorosłych często różni się od zdania 
młodzieży. Jako posłowie włożyliśmy wiele trudu  
i pracy w to, aby opracować nasze postulaty dotyczą-
ce istotnej kwestii miejsc pamięci.

Pani minister, jakie są realne szanse na spełnie-
nie postulatów zawartych w uchwale podjętej przez 
Sejm Dzieci i Młodzieży w czasie XXII sesji oraz któ-
re z zaproponowanych w niej działań Ministerstwo 
Edukacji Narodowej byłoby w stanie zrealizować? 
(Oklaski)

Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży 
Jakub Żebrowski:

Dziękuję, pani poseł.
Proszę o udzielenie odpowiedzi minister edukacji 

narodowej panią Annę Zalewską. (Oklaski)

Minister Edukacji Narodowej  
Anna Zalewska:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Re-
alizacja uchwały, którą podjął czy podejmie Sejm 
Dzieci i Młodzieży, zależy od nas razem, stąd ten po-
mysł na radę do spraw dzieci i młodzieży przy mini-
strze edukacji.

Ja jestem zdeterminowana i dotrzymuję słowa. 
Powiedziałam rodzicom, że to oni zdecydują, czy 
sześciolatek uczy się w przedszkolu, czy w szkole. 
Zdecydowali. Powiedziałam, że zlikwiduję egzamin 
po VI klasie. Rada Ministrów właśnie przyjęła pro-
jekt ustawy. Powiedziałam, że młody człowiek dosta-
nie narzędzie w postaci odwoływania się od decyzji 
okręgowej komisji egzaminacyjnej, od wyniku matu-
ry – to bardzo ważne dla tych, którzy zdają maturę. 
Ten projekt właśnie został przyjęty przez Radę Mi-
nistrów. Zadeklarowałam, że dzieci obcokrajowców 
będą mogły mieć asystenta, będą mogły mieć nauczy-
ciela języka polskiego, który przeprowadzi ich przez 
matematykę, fizykę, przyrodę w języku polskim, wte-
dy kiedy będą chciały uczyć się w naszym kraju. 

Generalnie dotrzymuję słowa. W związku z tym, 
kiedy przyjmuję zobowiązanie, na pewno mogę wam 
zadeklarować determinację. Bo za wiele kwestii, któ-
re są tutaj zaproponowane w poszczególnych artyku-
łach, oczywiście jestem wprost odpowiedzialna. Od-
powiadam za ukierunkowanie programów naucza-
nia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na lokalną 
historię.

Jeżeli chodzi o zaangażowanie mediów lokalnych, 
mogę tylko powiedzieć, że zaangażuję cały swój klub, 
jego członków do tego, żeby się w to włączyli, bo trze-
ba opracować określoną strategię, żeby każdy otrzy-
mał określone zadanie. Spotykam się z samorządow-
cami, z korporacjami samorządowców każdego stop-

nia. Mogę powiedzieć, że w załączeniu do mojego listu 
do każdego samorządu w Polsce wyślę państwa 
uchwałę, żeby oni to wiedzieli. Nie każdy ogląda te-
lewizję i nie zawsze czyta małe fragmenty w gazecie. 
W związku z tym, żeby ich czy was wesprzeć w pro-
mocji tej uchwały, ministerstwo edukacji wyśle do 
każdego samorządu właśnie tę uchwałę z prośbą  
o zaangażowanie, wsparcie. Przypominam wam, że 
samorządy też mają sporo pieniędzy na tego rodzaju 
inicjatywy. Mogą być organizatorami, współorgani-
zatorami, mogą finansować różnego rodzaju zdarze-
nia, czy to z inicjatywy poszczególnych szkół, czy 
stowarzyszeń, czy organizacji. Dobrze byłoby im więc 
też na to zwrócić uwagę.

Jeśli chodzi o organizowanie akcji społecznych pro-
mujących miejsca pamięci, to ministerstwo edukacji 
ze swojej strony oczywiście będzie przeprowadzać ta-
kie akcje. Ten pomysł wybrzmiewający w pierwszym 
państwa pytaniu, dotyczący wycieczek też jest już 
taką promocją. Oczywiście mnie jest łatwiej tu,  
w Warszawie, razem z mediami to promować i wspie-
rać. Być może – trzeba się nad tym zastanowić, bo  
w tej chwili przyszło mi to do głowy – trzeba urucho-
mić na stronie ministerstwa edukacji jakiś taki por-
tal, stronę czy link, które będą wsparciem w realiza-
cji tejże uchwały. Strona ministerstwa edukacji jest 
bardzo często odwiedzaną stroną, więc rzeczywiście 
to też jest siła określonej promocji. Tak więc to jest 
wszystko to, co ja mogę ze swojej strony zrobić.

Mam nadzieję na współpracę z powołaną radą do 
spraw młodzieży i dzieci. I mam nadzieję na stały kon-
takt po dzisiejszym spotkaniu, bo powiem wam, czego 
brakuje ministrowi edukacji. Oczywiście ja mogę 
wejść do dowolnej szkoły, chociaż zawsze grzecznie 
pytam dyrektora. Nie zaburzam lekcji, nie wchodzę 
na lekcje matematyki, bo tam się macie uczyć mate-
matyki, ja jestem ewentualnie na lekcjach wychowaw-
czych, ewentualnie na lekcjach wiedzy o społeczeń-
stwie. Potrzebuję takiej właśnie organizacji na co 
dzień oprócz rady, ustalenia sposobu opiniowania 
różnego rodzaju pomysłów dotyczących waszego co-
dziennego funkcjonowania. Bo pojawił się też taki 
pomysł, który wybrzmiewa z debat społecznych, mia-
nowicie pomysł wolontariatu, uwaga, na poziomie 
szkoły ponadgimnazjalnej. To na razie jest pomysł. 
Bardzo proszę, żeby każdy odpowiedzialnie podszedł 
do sformułowania „pomysł”, żeby on jednak, tak jak 
na całym świecie, właściwie w całym cywilizowanym 
świecie, był na poziomie ponadgimnazjalnym obo-
wiązkowy. To znaczy chodzi o to, żeby każdy młody 
człowiek miał określoną liczbę godzin – nie wiem:  
20 czy 30, tak naprawdę to jest weekend – żeby móc 
oddać się drugiemu człowiekowi, jakiejś organizacji, 
jakiemuś wydarzeniu. (Oklaski)

Dlaczego o tym mówię w związku z tą uchwałą? 
Bo ten wolontariat i taka obowiązkowość… Tak jak 
mówię, na początku te 2 miesiące będą męczące, kie-
dy trzeba będzie się jakoś zorganizować, ale każdy 
rok będzie wam przynosił przede wszystkim satys-
fakcję. Bo w ramach takiego wolontariatu i takiego 
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obowiązku można byłoby też realizować państwa 
uchwałę.

To są moje propozycje na teraz. (Dzwonek) Mam 
nadzieję, że razem z państwem uda nam się zreali-
zować tę uchwałę. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży 
Jakub Żebrowski:

Bardzo dziękuję, pani minister.
Oddaję teraz głos wicemarszałkowi Sejmu panu 

Ryszardowi Terleckiemu.
Bardzo proszę, panie marszałku.

Wicemarszałek Sejmu  
Ryszard Terlecki:

Wysoki Sejmie! W dalszej części nasze obrady po-
prowadzi marszałek Kacper Szymczak. (Oklaski) 

Bardzo proszę o zajęcie miejsca obok mnie, oczy-
wiście przy stole prezydialnym, i dalsze prowadzenie 
obrad.

(Przewodnictwo w obradach obejmuje marszałek 
Sejmu Dzieci i Młodzieży Kacper Szymczak)

Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży 
Kacper Szymczak:

Proszę o zabranie głosu przedstawiciela komisji po-
sła Roberta Jakubczyka i przedstawienie pytania nr 3 
przygotowanego przez komisję sejmową. (Oklaski) 

Poseł Robert Jakubczyk:

Panowie Marszałkowie! Szanowna Pani Pre-
mier… (Wesołość na sali) Pani Minister! Wysoka 
Izbo! Biorąc udział w dzisiejszym, XXII już posiedze-
niu Sejmu Dzieci i Młodzieży, zapewne każdy ze zgro-
madzonych tutaj pań posłanek i panów posłów ma 
poczucie, że uczestniczy w czymś więcej niż tylko 
pewnego rodzaju projekt edukacyjny, że dokłada ce-
giełkę w procesie budowania społeczeństwa obywa-
telskiego.

To my, drodzy posłowie, drogie posłanki, jesteśmy 
solą tej ziemi, my będziemy tworzyć elity tego pań-
stwa. Nie mam tutaj na myśli, kolokwialnie mówiąc, 
kolesi, elit szemranych interesów, elit, które w moim 
przekonaniu Polacy słusznie odrzucili w jesiennych 
wyborach. (Oklaski) Musimy tworzyć elity mądre  
i wyrachowane, elity rozsądnie zarządzające mająt-
kiem Rzeczypospolitej Polskiej. (Oklaski) Jednakże 

aby stać się taką elitą, potrzebna nam jest edukacja, 
szczelny system edukacji. 

Pani minister, przechodząc do sedna sprawy, po-
zwolę sobie zadać trzecie pytanie: Co Ministerstwo 
Edukacji Narodowej sądzi o zmianie dotychczasowe-
go sposobu prowadzenia edukacji regionalnej polega-
jącej na uwzględnianiu miejsc pamięci? Dziękuję 
bardzo. (Oklaski) 

Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży 
Kacper Szymczak:

Dziękuję bardzo.
Proszę o udzielenie odpowiedzi minister edukacji 

narodowej panią Annę Zalewską. (Oklaski) 

Minister Edukacji Narodowej  
Anna Zalewska:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Życie 
w małej ojczyźnie, w swoim miasteczku, w swojej 
gminie, w swojej aglomeracji – bo jesteście państwo 
z różnych miejsc – ale również w swoim regionie, zo-
bowiązuje. Zobowiązuje do tego, żeby być odpowie-
dzialnym obywatelem tego regionu, służyć temu re-
gionowi, dobrze się czuć i żyć, być dumnym z tego  
i mieć satysfakcję z określonej pracy. Ale o region 
trzeba również dbać, właśnie poprzez pamiętanie  
o przeszłości. 

Rzeczywiście, są takie rozwiązania ustawowe, 
które pozwalają regionalizmy, mówiąc kolokwialnie, 
włączyć wręcz do ocen na świadectwie. Warto  
w związku z tym, żebyście domagali się od odpowied-
nich władz – akurat tutaj ministerstwo edukacji nie 
jest do końca gospodarzem – również tego rodzaju 
rozwiązań pozwalających na wprowadzenie tego ro-
dzaju przedmiotu, tego rodzaju zajęć. 

Rzeczywiście, wiele zależy od młodych ludzi. Bo 
powiem państwu, że ostatnie lata to tak naprawdę 
eksplozja różnego rodzaju wspólnot, stowarzyszeń, 
organizacji przejawiających ogromną potrzebę roz-
mawiania o tym, co było, rozmawiania na poważnie 
o tym, co nas otacza. W związku z tym właśnie m.in. 
pan poseł jako osoba odpowiedzialna może zorgani-
zować grupę i domagać się, żeby w tych wszystkich 
programach regionalnych rzeczywiście wybrzmiewa-
ły owe miejsca pamięci. Bo jeżeli to jest w programie, 
łatwiej to finansować, jest to łatwiejsze zobowiązanie 
dla nauczyciela, organizatora różnego rodzaju wyjaz-
dów, ale i dla władz samorządowych, żeby rzeczywi-
ście zadbać o młodzież w takim kierunku. Dlatego 
myślę, że wzajemnie powinniśmy o to dbać. Być może 
trzeba się zastanowić, czy nie wzmocnić jeszcze tego 
zwyczajnie na poziomie ustaw, za które odpowiada 
minister edukacji, czy też w podstawach programo-
wych. Dziękuję. (Oklaski) 

Minister Edukacji Narodowej  
Anna Zalewska
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Pytania do ministra edukacji narodowej

Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży 
Kacper Szymczak:

Dziękuję, pani minister.
Proszę o zadanie dodatkowego pytania posła Da-

miana Bączkiewicza. (Oklaski) 

Poseł Damian Bączkiewicz:

Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! 
Ostatnie lata pokazują, że polska polityka historycz-
na jest ukierunkowana na gloryfikację pewnych wy-
darzeń z naszych dziejów, jednak pozbawiona głęb-
szej refleksji i analizy, często wypacza ich sens oraz 
tworzy narodowe mity. Sytuacja ta dotyczy m.in. 
debaty o ciemnej stronie działań podziemia niepod-
ległościowego lat 1939–1963, to jest – trzeba to po-
wiedzieć z tego miejsca z należytym szacunkiem  
i naciskiem – o zbrodniach i pogromach ludności do-
konanych m.in. przez jednostki Armii Krajowej. 

Czy pani minister widzi zatem możliwość uwzględ-
nienia w procesji edukacji regionalnej także informa-
cji o miejscach pamięci związanych ze zbrodniami 
wojennymi polskich podziemnych formacji wojsko-
wych okresu II wojny światowej i lat powojennych? 
Bardzo dziękuję. (Oklaski) 

(Głosy z sali: Uuu...) 

Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży 
Kacper Szymczak:

Dziękuję, panie pośle.
Proszę o udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie 

minister edukacji narodowej panią Annę Zalewską. 
(Oklaski)

Minister Edukacji Narodowej  
Anna Zalewska: 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! To 
słowa klucze, to słowa manipulacje. (Oklaski) Jaki 
mit? Jaka gloryfikacja? (Część zebranych wstaje, dłu-
gotrwałe oklaski) 

To słowa powtarzane bez uzasadnienia. Po raz 
kolejny pan poseł rzuca jakieś hasło, nie podając żad-
nych argumentów. Dlaczego mówię, że to, iż to są 
właśnie mity, to hasła? Bo przecież pan poseł wie, że 
historii nie ma w szkole, że jest na poziomie absolut-
nie infantylnym. Nikt nie chce na poważnie dysku-
tować o historii, dlatego też młodzi ludzie nie potra-
fią o historii rozmawiać. Jeżeli mówimy o gloryfikacji 
i mitach dotyczących cierpienia narodu, to jesteśmy 
rzeczywiście szczególnym krajem w szczególnym 
miejscu Europy, dużym europejskim krajem, pań-
stwem, które ma szczególną historię. Minęło 1050 lat 
od momentu przyjęcia przez Polskę chrztu i rzeczy-
wiście były to lata, na które patrzymy z dumą. Nikt 
w polskiej historii nikogo nie gloryfikuje i nie tworzy 

mitów. (Oklaski) Walczy o prawdę. Rozumiem, że nie 
będziemy podważać poszczególnych powstań, wojen, 
choć rzeczywiście niektórzy o nich dyskutują, że nie 
powinno ich być. Gdyby nie byłoby powstania stycz-
niowego, powstania listopadowego, to nie byłoby 
1918 r., dlatego że nie byłoby Polski. (Oklaski) Gdyby 
historia funkcjonowała w polskiej szkole, nie byłoby 
haseł, że są polskie obozy koncentracyjne. (Część ze-
branych wstaje, długotrwałe oklaski)  

Zauważcie, że w imię poprawności politycznej gu-
bimy się w słowach, które nie mają znaczenia, które 
są nieprawdziwe. Nie ma takiego narodu jak naziści. 
Ktoś w określony sposób wywołał II wojnę światową, 
a Polacy dali temu odpór i byli świadectwem. To nie 
jest gloryfikacja, to jest prawda, to jest fakt. Dlatego 
kiedy mówimy o regionalizmach, kiedy mówimy  
o historii regionu, mówimy o prawdzie, ale tej zgodnej 
z konstytucją, która nie gloryfikuje tego, co nazywa 
się socjalizm i komunizm, bo to zostało konstytucyj-
nie zakazane. (Oklaski) To taki sam totalitaryzm jak 
totalitaryzm niemiecki, jak hitleryzm. 

Uczmy się razem historii. Nie rzucajmy słów na 
wiatr, bierzmy za te słowa odpowiedzialność. (Okla-
ski) Miejmy z tyłu głowy konkretny przykład, żeby 
umieć to udowodnić, bo ta historia, o której mówił 
pan poseł, historia, która bazuje na analizie, która 
szuka przyczyn i skutków, która jest historią trudną, 
jest właśnie taką, która nie poddaje się manipulacji, 
która jest odważna, ale zawsze opiera się na faktach. 
Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży 
Kacper Szymczak: 

Bardzo dziękuję, pani minister. 
Na tym kończymy rozpatrywanie tego punktu 

porządku dziennego. 
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 2. po-

rządku dziennego: Przedstawiony przez komisję 
projekt uchwały Sejmu Dzieci i Młodzieży w spra-
wie miejsc pamięci – materialnego świadectwa 
wydarzeń istotnych dla lokalnej i narodowej 
tożsamości. 

Koleżanki i Koledzy! Przypominam, że rozpatrze-
nie projektu uchwały przygotowanego przez komisję 
sejmową obejmuje przedstawienie przez posła spra-
wozdawcę projektu uchwały wraz z uzasadnieniem, 
przy czym wystąpienie to nie może trwać dłużej niż 
5 minut, dyskusję, a także głosowania. 

Dyskusja nad projektem uchwały odbywa się 
zgodnie z następującymi zasadami:

— w dyskusji może wziąć udział każdy poseł, któ-
ry zostanie zapisany na listę mówców,

— marszałek udziela głosu posłom według kolej-
ności zgłoszeń,

— wystąpienie poselskie nie może trwać dłużej 
niż 2 minuty,

— łączny czas wystąpień poselskich nie może być 
dłuższy niż 75 minut. 
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Proszę przewodniczącą komisji poseł Bernadetę 
Pawełoszek o zabranie głosu w celu przedstawienia 
projektu uchwały. (Oklaski) 

Poseł Bernadeta Pawełoszek: 

Szanowni Panowie Marszałkowie! Szanowni Przed-
stawiciele Rady Ministrów! Wysoka Izbo! W dniach  
14 i 15 maja obradowała komisja problemowa, której 
miałam zaszczyt przewodniczyć. Projekt uchwały, 
który stworzyliśmy, zawiera propozycje działań, któ-
rych realizacja doprowadzi do tego, że miejsca pamię-
ci staną się istotne nie tylko dla lokalnych społeczno-
ści, ale także dla władz samorządu terytorialnego,  
a wiedza na ich temat będzie sukcesywnie wzrastać. 
Mam także nadzieję, że głos posłanek i posłów na 
XXII sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży zostanie zarów-
no zauważony przez rządzących, jak i przełożony na 
konkretne działania. 

Pozwolę sobie odczytać tekst projektu uchwały 
XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 
2016 r. 

„Uchwała XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży  
z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie miejsc pamięci  
– materialnego świadectwa wydarzeń istotnych dla 
lokalnej i narodowej tożsamości

My, posłowie na XXII sesję Sejmu Dzieci i Mło-
dzieży, w trosce o miejsca pamięci i działania mające 
na celu propagowanie wiedzy o nich i ich promocję 
oraz wzrost zainteresowania obiektami o charakte-
rze historycznym wśród lokalnej społeczności, uwa-
żamy, że:

Art. 1. 
1. Znaczącym problemem jest brak zainteresowa-

nia miejscami pamięci wynikający z niskiej świado-
mości społeczności lokalnych. 

2. Informacje o miejscach pamięci winny być roz-
powszechniane poprzez: 

1) właściwe ukierunkowanie programów naucza-
nia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na lokal-
ną historię; 

2) zaangażowanie mediów lokalnych; 
3) organizowanie akcji społecznych promujących 

miejsca pamięci.
Art. 2. 

1. Należy utworzyć bazę danych zawierającą in-
formacje dotyczące miejsc pamięci na terenie Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Za utworzenie katalogu w obrębie 
danego województwa powinien być odpowiedzialny 
podmiot wyznaczony przez Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego. 

2. Każdy obywatel powinien mieć prawo do zgło-
szenia miejsca pamięci. Zaleca się, aby zgłoszenie 
zawierało krótki opis miejsca, informację o jego loka-
lizacji, określenie związanej z nim tematyki oraz 
informację o podmiocie odpowiedzialnym za jego 

ochronę. Każdy wniosek powinien być zaopiniowany 
przez podmiot, o którym mowa w ust. 1. 

3. Katalog miejsc pamięci powinien być ogólnodo-
stępny, również w formie interaktywnej mapy, na 
którą naniesione byłyby miejsca pamięci. Mapa po-
winna być na bieżąco aktualizowana.

Art. 3. 
1. Problemem jest brak środków finansowych 

przeznaczonych na opiekę nad miejscami pamięci. 
2. Należałoby wziąć pod uwagę finansowanie no-

wych miejsc pamięci i opiekę nad obecnie istniejący-
mi podczas uchwalania budżetów jednostek samorzą-
du terytorialnego. W pozyskiwanie dodatkowych 
środków warto zaangażować także społeczeństwo.

Art. 4. 
1. W celu wyróżnienia miejsc pamięci w przestrze-

ni publicznej należy, w porozumieniu z Ministerstwem 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odpowiednio 
oznakować miejsca pamięci. 

2. Miejsca pamięci należy przyporządkować do od-
powiedniej kategorii: 

1) mogiły, groby, cmentarze; 
2) tablice i pomniki upamiętniające wydarzenia 

ważne z punktu widzenia społeczności lokal-
nej i ogólnopolskiej; 

3) tablice i pomniki upamiętniające postacie 
związane z historią; 

4) miejsca kaźni; 
5) inne miejsca związane z historią Polski lub 

regionu, w którym się znajdują. 
3. Oznakowanie miejsc powinno być jednolite, pro-

ste w swojej formie, subtelne oraz czytelne (z uwzględ-
nieniem potrzeb osób niepełnosprawnych). Proponu-
jemy oznaczenia kolorystyczne zgodne z przyporząd-
kowaniem do poszczególnych kategorii tematycznych.

Art. 5. 
W celu pogłębienia świadomości dotyczącej histo-

rii lokalnej media powinny realizować programy na 
temat miejsc pamięci. Forma prezentowanych treści 
powinna być atrakcyjna dla jak najszerszej grupy 
adresatów.

Art. 6. 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

powinno uruchomić internetową platformę wspiera-
jącą wszelkie inicjatywy społeczne w zakresie ochro-
ny i promocji lokalnych miejsc pamięci. Apelujemy  
o powołanie koordynatora, który udzielałby wsparcia 
(Dzwonek), porad prawnych i informacji pomysłodaw-
com projektów.

Art. 7. 
Młodzież powinna uczestniczyć…

Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży 
Kacper Szymczak:

Pani poseł, proszę zmierzać do końca. Czas minął.

Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży  
Kacper Szymczak
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Poseł Bernadeta Pawełoszek:

…w organizowanych przez szkoły, a w szczególności 
nauczycieli przedmiotów humanistycznych, lekcjach 
plenerowych poświęconych miejscom pamięci.

Art. 8. 
W celu popularyzacji wiedzy na temat miejsc pa-

mięci szkoły, we współpracy z właściwymi instytu-
cjami oraz organizacjami pozarządowymi, powinny 
organizować sympozja oraz konferencje naukowe 
dostępne dla społeczności lokalnej.

Art. 9. 
Informacje o miejscach pamięci, a także o wszel-

kich inicjatywach podejmowanych na rzecz populary-
zacji wiedzy na ich temat powinny być szeroko rozpo-
wszechniane w środkach masowego przekazu.

Art. 10. 
Należy zachęcać społeczność lokalną, a w szcze-

gólności młodzież, do zakładania organizacji poza-
rządowych działających na rzecz miejsc pamięci, np. 
stowarzyszeń oraz grup rekonstrukcyjnych, i brania 
czynnego udziału w ich pracach.

Art. 11. 
1. Należy ujednolicić informacje, które znajdo-

wałyby się na oficjalnej stronie internetowej o zasię-
gu ogólnopolskim, prowadzonej w języku polskim  
i języku obcym istotnym dla danego miejsca pamię-
ci. Władze samorządowe, w uzgodnieniu z właści-
wymi instytucjami, wyznaczą osoby do prowadzenia 
tych stron. 

2. Do przygotowania informacji, o których mowa 
w ust. 1, obowiązane są jednostki samorządu teryto-
rialnego.

Art. 12. 
Za utrzymanie dobrego stanu technicznego, po-

rządku i estetyki miejsc pamięci odpowiedzialne są 
władze samorządowe. Zachęca się też organizacje 
pozarządowe do prowadzenia tego typu działań.

Art. 13. 
1. Na terenie poszczególnych jednostek samorzą-

du terytorialnego należy prowadzić akcje promocyjne 
w zakresie poszerzania wiedzy o miejscach pamięci”.

Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży 
Kacper Szymczak:

Pani poseł, proszę zmierzać do końca.

Poseł Bernadeta Pawełoszek:

Czas minął?
W takim razie przepraszam bardzo, ale nasz pro-

jekt uchwały jest długi i niestety czas nie pozwala na 
przeczytanie całości. (Oklaski)

Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży 
Kacper Szymczak:

Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca.
Wicemarszałek Sejmu pan Ryszard Terlecki  

w związku z innymi ważnymi obowiązkami musiał 
opuścić nasze obrady.

W dalszej części towarzyszyć nam będzie wice-
marszałek Sejmu pani Małgorzata Kidawa-Błońska. 
(Oklaski)

Otwieram dyskusję.
Kolejność mówców wyświetlona będzie na tabli-

cach. W związku z tym proszę mówców o przygoto-
wanie się do zabrania głosu i podchodzenie w tej 
kolejności do mównicy.

Bardzo proszę o zabranie głosu posła Patryka 
Kwiatkowskiego. (Oklaski)

Czas na wystąpienie wynosi 2 minuty.

Poseł Patryk Kwiatkowski:

Szanowna Pani Marszałek! Pani Minister! Pano-
wie Marszałkowie! Wysoka Izbo! Temat tegorocznej 
sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jest niezmiernie cie-
kawy i – można powiedzieć językiem młodzieżowym 
– na czasie. Miejsca pamięci narodowej to, mówiąc 
najprościej, miejsca ważne dla Polaków. Każdy, żeby 
tutaj się dostać, musiał przygotować pracę właśnie 
na taki temat.

Kiedy wyniki wraz z pracami pojawiły się w In-
ternecie, przejrzałem z ciekawością twórczości in-
nych kolegów. Zgodnie z regulaminem nie można 
było wybrać miejsca upamiętniającego kogokolwiek 
odpowiedzialnego za represje wobec Polaków w cza-
sie II wojny światowej i PRL. Byłem wręcz załamany, 
kiedy przeglądając prace innych, natrafiłem w nie-
jednym przypadku na miejsca upamiętniające cho-
ciażby Armię Czerwoną. (Oklaski) 

Proszę państwa, uważam, że to skandal, i mówię 
to w imieniu wielu Polaków, nie tylko młodych, że  
w Polsce w wielu miastach istnieją takie pomniki 
(Oklaski) i ulice nazwane na cześć Armii Ludowej 
bądź Milicji Obywatelskiej etc. 

Cieszę się, że obecny rząd Prawa i Sprawiedliwo-
ści zrobił coś w tym kierunku. Dwa miesiące temu 
Sejm przyjął ustawę o zakazie propagowania komu-
nizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy 
budowli (Oklaski), obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej, czyli również ulic. Bardzo żałuję i nie 
wiem, dlaczego dopiero teraz. Czy coś w tym kierun-
ku, pani marszałek, robił poprzedni rząd Platformy 
Obywatelskiej? To smutne, że dziś osoby, które były 
funkcjonariuszami porządkowymi, tajnymi agenta-
mi poprzedniego ustroju (Oklaski), wychodzą na uli-
ce i w postaci tzw. Komitetu Obrony Demokracji chcą 
walczyć o demokrację. Bo nie mogę zrozumieć, na 
jakiej podstawie według tzw. kodziarzy demokracja 
w Polsce jest łamana (Dzwonek), skoro wybory były 
w pełni demokratyczne i większość zadecydowała.



16

XXII sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży w dniu 1 czerwca 2016 r.
Projekt uchwały Sejmu Dzieci i Młodzieży w sprawie miejsc pamięci  

– materialnego świadectwa wydarzeń istotnych dla lokalnej i narodowej tożsamości

Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży 
Kacper Szymczak:

Proszę zmierzać do końca.

Poseł Patryk Kwiatkowski: 

Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży 
Kacper Szymczak:

Dziękuję, panie pośle.
Proszę o zabranie głosu posła Pawła Januchow-

skiego. (Oklaski)

Poseł Paweł Januchowski:

Pani Marszałek! Panowie Marszałkowie! Pani Mi-
nister! Gratulując wam, szanowni posłowie i posłanki, 
osiągnięcia postawionego sobie celu, jakim był udział 
w XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, pragnę odnieść 
się do jej tematu. Często obieraliście sobie za cel miej-
sca poświęcone czci wielkich Polaków, dla których 
celem nadrzędnym była silna, zjednoczona Polska, 
w której będą mogli godnie żyć. Jednakże dzisiaj bar-
dzo bolesny mógłby być dla nich fakt, że w państwie, 
dla którego istnienia poświęcali swoje życie, doszło do 
podziału. Podziału, w którym to Polacy wychodzą na 
ulicę przeciwko innym Polakom. 

Fenomen wolności, z którego i my dzisiaj korzysta-
my, dokonał się za sprawą „Solidarności” i zjednocze-
nia ludzi o różnych poglądach, nie dzięki duchowi 
niezgody. Dzisiaj, gdy za granicami naszego kraju 
mówi się o polskich obozach śmierci i atakuje się naszą 
historię, szczególnie my – jako fundament przyszłości 
tego państwa – zadbajmy o prawdę historyczną. 

Wydarzenia z Francji i innych krajów europej-
skich skłaniają do refleksji, czy Europa we właściwy 
sposób broni swoich wartości i godności swoich oby-
wateli. Polska to kraj z 1000-letnią historią, który 
przetrwał niejedną burzę, dlatego póki krew naszych 
przodków wciąż w nas żyje, będziemy bez wstydu 
nazywać się dumnym i doświadczonym narodem. 

Z większości rozmów wynika, iż uchwała, jaką 
podejmiemy, nie ma większego znaczenia w oczach 
wielu z was, jednak pokazuje jedno – siłę kompro-
misu i owocnej pracy, jaką możemy dać wciąż odra-
dzającej się Rzeczypospolitej. Działajmy aktywnie. 
Pamiętajmy, kim jesteśmy. Pamiętajmy o Polsce. 
(Oklaski)

Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży 
Kacper Szymczak:

Dziękuję, panie pośle.
Proszę o zabranie głosu posłankę Igę Karasińską. 

(Oklaski)

Poseł Iga Karasińska:

Szanowna Pani Marszałek! Panowie Marszałko-
wie! Pani Minister! Wysoka Izbo! Zebraliśmy się tu 
dziś, by debatować na temat nieporuszany w życiu co-
dziennym, czyli na temat miejsc pamięci. 

Będąc wczoraj na warszawskich Powązkach, 
uświadomiłam sobie ważną rzecz. Jak wiemy, to 
właśnie dzięki bohaterom narodowym możemy dzi-
siaj tu być i możemy nazywać się Polakami. (Oklaski) 
Historia jest kluczem do zrozumienia przeszłości i to 
właśnie na niej musimy się wzorować, jeśli chcemy 
razem zbudować wolną, silną i suwerenną Polskę. 
(Oklaski) 

Zastanawia mnie jednak fakt, dlaczego polska 
arena polityczna poruszyła ten temat dopiero po 25 
latach wolnej Polski i narzuciła go Sejmowi Dzieci 
i Młodzieży. Czy to aby nie parlament powinien roz-
patrzeć ten ważny temat, a nie sztucznie wykreowa-
ny Sejm młodych? Naród, który nie szanuje swej prze-
szłości, nie zasługuje na szacunek teraźności i nie ma 
prawa do przyszłości. 

(Głos z sali: Teraźniejszości.)
Te piękne słowa powiedział kiedyś marszałek Jó-

zef Piłsudski i te piękne słowa ja dzisiaj kieruję do 
was, drodzy posłowie i posłanki. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży 
Kacper Szymczak:

Dziękuję, pani poseł.
Głos teraz zabierze poseł Marek Mikołajczyk. 

(Oklaski)

Poseł Marek Mikołajczyk:

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Wysłu-
chaliśmy piękne przemowy dotyczące miejsc pamię-
ci. Jednak ja swoją przemowę pragnę zacząć od jed-
nego bardzo istotnego faktu, przez pryzmat którego 
warto spojrzeć na uchwałę, nad którą dzisiaj tutaj 
debatujemy. Według regulaminu naszych dzisiej-
szych obrad dokument ten pozostaje aktem nienor-
matywnym, a co za tym idzie – nie ma on żadnej, 
podkreślam, żadnej mocy prawnej. Oczywiście moż-
na usłyszeć, że jest to jedynie symbol, jednak czy  
w takim razie warto pracować nad dokumentem, 
który realnie nie ma żadnego wpływu na decyzje 
podejmowane w Polsce?

Często można usłyszeć: młodzi mają głos, młodzi 
obywatele decydują. Piękne słowa, prawda? Jednak 
absolutnie niezgodne z rzeczywistością. Władza po-
zostawia obecnie pozory, że młodzież ma jakąkolwiek 
siłę decydowania o świecie ją otaczającym. (Oklaski) 
Powiem więcej: jedyne, co łączy nas, młodych obywa-
teli, z jakąkolwiek władzą, to te miejsca, które dzisiaj 
tutaj zajmujemy. Na co dzień jednak te miejsca zaj-
mują ludzie, którzy zgadzają się z niepublikowaniem 
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wyroków Trybunału Konstytucyjnego (Poruszenie 
na sali, oklaski), ludzie, którzy odbierają kobiecie 
prawo do ratowania swojego życia, kiedy ciąża jest 
dla jej życia zagrożeniem (Oklaski), ludzie, którzy 
zadłużają budżet Polski poprzez populistyczne roz-
dawnictwo pieniędzy podatników. (Oklaski) Wydaje 
mi się (Dzwonek), że obecnie są tematy trochę bar-
dziej znaczące niż nic nieznacząca dyskusja o miej-
scach pamięci. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży 
Kacper Szymczak:

Dziękuję, panie pośle.
Proszę o zabranie głosu posła Michała Ochociń-

skiego. (Oklaski)

Poseł Michał Ochociński:

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Tema-
tem dzisiejszych obrad są miejsca szczególnie ważne 
dla pamięci narodowej. Jak każdy z tu obecnych wie, 
są to pomniki, cmentarze wojenne, obiekty budowla-
ne itp. Wszystko, co je łączy, to fakt, że skupiają się 
na upamiętnieniu danego wydarzenia, danej osoby, 
przypominając Polakom, tudzież przyjezdnym, iż 
nasz kraj ma historię. Czymże jednak byłby ten kraj, 
gdyby nie prawo, które powinno być przestrzegane, 
odróżniające jego stan od stanu anarchii?

Dlatego dziwi mnie ostatnio dość hipokryzyjna  
i kontrowersyjna postawa obecnego rządu w stosun-
ku do tych przyjętych reguł. (Oklaski)  Mianowicie 
mowa jest o zbudowaniu dwóch pomników smoleń-
skich na Krakowskim Przedmieściu. (Oklaski) Z po-
zoru nie ma w tym niczego złego, bo przecież warto 
upamiętnić ofiary katastrofy, jednak PiS chce w 100% 
umiejscowić je na przestrzeni architektonicznie za-
mkniętej. Na tę budowę nie pozwala stołeczny kon-
serwator zabytków, który został zbombardowany 
falą zarzutów, że kieruje się nie dobrem ochrony za-
bytkowego centrum stolicy, ale politycznym zacie-
trzewieniem. Warto zaznaczyć, że obecna forma Pa-
łacu Prezydenckiego pozostaje niezmienna od 1818 r., 
co nadaje jej wartość nie tylko architektoniczną, ale 
także historyczną, a wprowadzenie takiego elementu 
mogłoby zaburzyć fragment przestrzeni tego pałacu. 
Czy zatem dbałość o to, by wizytówka Polski pozo-
stała bez zmian, które mogłyby zaburzyć jej kompo-
zycję, jest jawnym działaniem przeciwko prezesowi 
Kaczyńskiemu? (Oklaski)

(Głosy z sali: Uuu…)
Co więcej, władze Warszawy wyszły z inicjatywą, 

aby owe pomniki wybudować na tyłach Krakowskie-
go Przedmieścia. Niestety przedstawiciele PiS nie są 
skłonni przychylić się do tego rozwiązania, a próbują 
poradzić sobie w ten sposób, że wyłączą ustawą Trakt 
Królewski spod nadzoru stołecznego konserwatora, 

czyli uregulują sobie prawo do własnego użytku. Nie 
godzi się, by tak działali przedstawiciele władzy, 
a także by w taki sposób działała sprawiedliwość 
w kraju. Nie powinno się od razu odbierać uprawnień 
tym, którzy nie zgadzają się na każdą decyzję rządu, 
tylko z tego powodu, by móc wprowadzić własne po-
mysły, które mogłyby zostać uzgodnione w drodze 
konsensusu. (Dzwonek) Jeszcze raz zaznaczam: po-
mniki upamiętniające są jak najbardziej trafne, ale 
bezwzględne środki, jakie są stosowane do osiągnię-
cia tego celu, w ogóle nie powinny mieć miejsca. Dzię-
kuję. (Oklaski)

Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży 
Kacper Szymczak:

Dziękuję.
Głos zabierze poseł Filip Stachurski. (Oklaski)

Poseł Filip Stachurski:

Szanowny Panie Marszałku! Pani Minister! Wy-
soka Izbo! Panie Rzeczniku! Drogie Posłanki oraz 
Drodzy Posłowie! Zebraliśmy się tutaj, aby wziąć 
udział w wydarzeniu, które można uznać za święto 
młodzieży. Sejm Dzieci i Młodzieży to nie tylko po-
siedzenie plenarne istotne dla nas z wielu powodów, 
ale to również ruch wolnościowy, który pozwala nam, 
młodym osobom, wyrażać swoje opinie oraz przeko-
nania.

W wyniku przemian demokratycznych, jakie mia-
ły miejsce 27 lat temu, Polska stała się krajem, który 
wzorem zachodnich społeczeństw wyznaje podobne 
wartości, takie jak przestrzeganie prawa i poszano-
wanie sprawiedliwości, równości oraz wolności. Ko-
lejne rządy wybierane w drodze powszechnych wybo-
rów kierowały się tymi wartościami, zapominając 
przy tym o jednym, aczkolwiek bardzo istotnym ele-
mencie: głosie społeczeństwa. Poprzednie rządy nie 
tylko ograniczały się do swoich programów wybor-
czych, pomijając żądania obywateli, ale również lek-
ceważyły miliony podpisów pod projektami ustaw, 
które w sposób dobitny ukazywały nastroje społeczne 
obecne w tamtym czasie. Jednak w tym wszystkim 
zawsze pomijano głos młodych. To od nas zależy, jak 
nasza ojczyzna będzie się kształtować za 5, 10 czy też 
20 lat. To my tworzymy filary społeczeństwa, dlatego 
nasz głos wobec podnoszonych kwestii związanych 
z Polską powinien zostać wreszcie dostrzeżony i wy-
słuchany. Obecny rząd ma ciągle kredyt zaufania, 
aby udowodnić to, że naprawdę liczy się z polskim 
społeczeństwem w kraju, który należy faktycznie do 
niego. W ostatnim czasie dużo mówi się o suweren-
ności naszej ojczyzny. Według mnie nie ma lepszego 
sposobu na sprawdzanie jej obecności aniżeli wysłu-
chanie narodu.

Pani minister wspomniała o utworzeniu rady zaj-
mującej się sprawami dzieci i młodzieży. Owszem, 
jest to piękna inicjatywa, aczkolwiek naszym zda-

Poseł Marek Mikołajczyk
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niem należy pójść krok dalej. W związku z tym pro-
ponujemy poprawkę do uchwały, która wprowadza-
łaby całoroczny, kadencyjny Sejm Dzieci i Młodzieży. 
(Oklaski) Dzięki zmianie trybu obradowania organy 
rządzące byłyby lepiej poinformowane o odczuciach 
społecznych i dowiedziałyby się o wiele więcej aniże-
li z 75-minutowej (Dzwonek) sesji raz do roku. Rzą-
dzący mogliby nam zrobić prezent nie tylko od świę-
ta, ale również na co dzień, będąc otwarci na nasze 
postulaty oraz oddolne inicjatywy obywatelskie, któ-
re w tak dużym stopniu tworzą naszą piękną historię 
demokracji. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży 
Kacper Szymczak:

Dziękuję.
Proszę o zabranie głosu posła Kamila Glenia. 

(Oklaski)

Poseł Kamil Gleń:

Panie Marszałku! Pani Minister! Droga Izbo! Na 
samym początku powinniśmy sobie zadać pytanie: 
Kto dokonał demontażu historii w szkołach? Doko-
nała tego Platforma, a nie PiS. (Oklaski) 

Zwracam się dziś z apelem do wszystkich polity-
ków Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronni-
ctwa Ludowego, by się rozliczyli z 8 lat rządów, z rzą-
dów afer… (Wesołość na sali)…i złodziejstwa 340 mld zł. 
(Oklaski) Polacy żądają zwrotu tych pieniędzy. To 
były pieniądze podatników. (Oklaski) Zależało im 
tylko na zaspokojeniu własnych, partykularnych in-
teresów. Polacy dowiedzieli się z taśm prawdy, że 
politycy Platformy Obywatelskiej uważają, że pań-
stwo polskie istnieje tylko teoretycznie. To jest kłam-
stwo. I oni nazywają się obrońcami demokracji? (We-
sołość na sali, oklaski) A sami nie wiedzą, kiedy zo-
stała uchwalona nowa konstytucja, jak Ryszard Pe-
tru. Chcą oni siłą odzyskać władzę i przeciwstawiają 
się wyborowi Polaków, którzy wybrali Prawo i Spra-
wiedliwość, by kierowało Polską. 

Życzę Prawu i Sprawiedliwości, by nie popełniło 
takiego błędu jak Platforma Obywatelska, której za-
leżało tylko na zaspokojeniu własnych interesów. Nie 
zależało jej na Polakach ani na ich potrzebach. (Okla-
ski) Wyśmiewali się, nazywali ich frajerami, jak np. 
polskich rolników. Czy tak powinien się zachowywać 
polski polityk? Nie. To wstyd dla polskiego Sejmu. 
Dziękuję. (Wesołość na sali, oklaski)

Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży 
Kacper Szymczak:

Dziękuję.
Proszę o zabranie głosu posła Damiana Glenia. 

(Wesołość na sali, oklaski)

Poseł Damian Gleń:

Szanowna Pani Marszałek! Pani Minister! Wyso-
ka Izbo! Dziś obradujemy nad ustawą o miejscach 
pamięci. Mija już 25 lat wolności Polski. Dlaczego nie 
rozwiązaliście tak ważnego i istotnego dla polskiego 
społeczeństwa problemu? Jest to dla mnie i zapewne 
dla większej liczby posłów bulwersujące. Byliście za-
jęci tworzeniem murów pomiędzy Polakami. Na 
szczególną uwagę zasługują 8-letnie rządy PO i PSL. 
Nie chcę jednak na ten temat się rozwodzić, gdyż 
zrobią to lub zrobili inni… 

(Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska: 
Przedmówcy.) 

…przedmówcy. (Oklaski)
Obecnie polska opozycja, szczególnie Nowoczesna 

oraz PO, mocno, śmiało można powiedzieć, sięgnęła 
dna, broniąc własnych interesów, a nie interesów Po-
laków. Niech żyje silna i suwerenna Polska! (Oklaski)

(Głos z sali: Brawo!)

Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży 
Kacper Szymczak:

Dziękuję, panie pośle.
Proszę o zabranie głosu posła Filipa Kota. (Oklaski)

Poseł Filip Kot:

Szanowna Pani Minister! Szanowna Pani Mar-
szałek! Szanowni Panowie Marszałkowie! Wysoka 
Izbo! Ja może troszeczkę spokojniej w pierwszej czę-
ści. (Wesołość na sali, oklaski) 

Chciałbym zrobić to, czego nikt z nas jeszcze nie 
zrobił tutaj publicznie, a jesteśmy to winni IPN-owi. 
Powinniśmy, chcę to zrobić w imieniu własnym i was 
wszystkich, podziękować IPN-owi, że w tym roku 
zajął się współorganizacją Sejmu Dzieci i Młodzieży 
(Oklaski), przeprowadzając na tak szeroką skalę ten 
projekt historyczny. W żaden inny sposób nie byłoby 
to możliwe. Jeszcze raz bardzo dziękuję IPN-owi 
(Oklaski), niestety pana prezesa nie ma już na sali.

Druga sprawa – już troszeczkę mocniej – którą 
chciałem poruszyć. Chciałem wam ukazać dysonans 
pomiędzy obecną władzą a poprzednią, zadając pro-
ste pytanie: Czy za poprzednich rządów byłaby moż-
liwa tak wspaniała uroczystość jak pogrzeb mjr. Łu-
paszki? (Część zebranych wstaje, oklaski) Otóż odpo-
wiedź jest bardzo prosta: nigdy w życiu. Za to jak 
wspaniale pochowali, z honorami wojskowymi, kata 
Polaków Wojciecha Jaruzelskiego. (Oklaski) Dzięku-
ję bardzo. 

Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży 
Kacper Szymczak:

Dziękuję.
Głos zabierze poseł Franciszek Dąbrowa. (Oklaski) 

Poseł Filip Stachurski
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Poseł Franciszek Dąbrowa:

Szanowna Pani Marszałek! Szanowna Pani Mini-
ster! Wysoka Izbo! Ostatnio nasz król Europy (Weso-
łość na sali, oklaski) powiedział, że nie można wy-
przeć się idei państw narodowych, a Unia Europejska 
powinna opierać się na rządach prawa oraz na zasa-
dach wolnego rynku. Cieszę się, że wreszcie Donald 
Tusk powrócił do korzeni. Szkoda, że jego zwolenni-
cy rządzący 8 lat Polską nie przeprowadzili żadnej 
reformy w tym duchu (Oklaski), a w tej chwili pod 
szyldami demokracji przeczą tym ideom. No właśnie, 
Komitet Obrony Demokracji. Ale czego wy bronicie? 
Powiedźcie mi: Czego wy bronicie? (Oklaski) Ukła-
dów wywodzących się z PRL? Swoich wysokich esbe-
ckich emerytur? Bo na pewno nie wolności ani demo-
kracji, tak jak mówicie. Wolność to coś, o czym wy 
nic nie wiecie, wolność, państwo wolne to państwo 
wolne od podatków, biurokracji, z rynkiem opartym 
na kapitale narodowym. Aby podatki mogły być ni-
skie, trzeba najpierw doprowadzić do sytuacji, kiedy 
wszyscy podatki będą płacić. Polski przedsiębiorca w 
starciu z niepłacącą podatków zagraniczną spółką 
nie ma najmniejszych szans. Aby uzdrowić polski 
handel, trzeba doprowadzić do sytuacji, kiedy podat-
ki będą niskie, lecz przede wszystkim muszą je płacić 
wszyscy, a wtedy polskie produkty same się obronią. 
(Oklaski) Gdy doprowadzimy do sytuacji, gdy wszy-
scy podatki będą płacić, wtedy te podatki powinno 
się obniżyć. Na podstawie powszechnie znanego wy-
kresu, tzw. krzywej Laffera, można stwierdzić, że 
będzie to korzystne nie tylko dla przedsiębiorców i oby-
wateli, ale także dla budżetu krajowego. (Dzwonek) 
Państwo wtedy przestaje blokować innowacyjność 
Polaków, a małe firmy mają szansę na rozwój. Dzięki 
temu firmy się rozwijają, rośnie między nimi konku-
rencyjność, a to przekłada się na jakość oferowanych 
przez nie usług. Stąd też apel do opozycji: przestańcie 
głosować przeciwko reformom dobrym dla Polski, 
przestańcie być opozycją totalną. A strona rządząca 
niech zawsze rozważa, co jest dobre dla Polski, co jest 
dla niej najważniejsze. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży 
Kacper Szymczak:

Dziękuję, panie pośle. 
Głos zabierze poseł Marcin Wojnarski. (Oklaski)

Poseł Marcin Wojnarski: 

Szanowna Pani Marszałek! Pani Minister! Pano-
wie Marszałkowie! Drodzy Koleżanki i Koledzy! Właś-
ciwie miałem przygotowane przemówienie, ale myślę, 
że muszę je troszeczkę zmienić, dlatego że miałem 
ochotę skomentować tę lekką bardzo farsę, która 
miała tu miejsce, ale myślę, że właściwie w ostatniej 
odpowiedzi pani minister zrobiła to za mnie. Szanow-

ni państwo, mam wrażenie, że te uszczypliwości ze 
strony wielu zwolenników poprzedniej władzy wyni-
kają z ogromnej polaryzacji naszego społeczeństwa. 
Ja rozumiem, że jest ogromny spór polityczny w Pol-
sce, ale to nie jest powód, żeby tutaj, kiedy mamy 
rozmawiać o historii i o budowie pamięci historycz-
nej, znowu pojawiały się takie uszczypliwości, że oto 
łamiemy demokrację i że w ogóle wolności słowa to 
na pewno nie ma, przecież my na tej sali wcale nie 
możemy mówić w sposób wolny. 

Dlatego proszę o jedną rzecz: zniszczmy, a może nie 
zniszczmy, zmieńmy ten nowotwór, który niszczy ten 
organizm, którym jest Polska czyli zmieńmy tę kon-
stytucję. (Oklaski) To jest naprawdę proste. Po pierw-
sze, na konstytucję pozbawioną tych sprzeczności, 
przez które my, ludzie, którzy w przyszłości chcą być 
dyplomatami, ekonomistami czy prawnikami, nie bę-
dziemy mogli tego robić, dlatego że prawo jest po pro-
stu sprzeczne. Po drugie, w taki sposób, żeby był kon-
stytucyjnie ustanowiony maksymalny próg biurokra-
cji, tak żeby żadna przyszła administracja nie mogła 
go przekroczyć. Po trzecie, aby nowa ustawa zasadni-
cza posiadała uproszczony system podatkowy i wszyst-
kie podstawowe daniny były obniżone. Abyśmy jednak 
mogli mieć nową konstytucję, a nie konstytucyjnopo-
dobny twór, musimy mieć 2/3 głosów w parlamencie, 
więc bardzo proszę opozycję o to, żeby naprawdę chcia-
ła rozmawiać, dlatego że to nie chodzi o to, żeby robić 
politykę, ale chodzi o to, żeby w tym momencie zacząć 
budować pamięć historyczną. A więc kończmy tę po-
litykę, a zacznijmy budować pamięć historyczną. Dzię-
kuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży 
Kacper Szymczak:

Dziękuję bardzo. 
Proszę o zabranie głosu posła Tomasza Dąbrow-

skiego. (Oklaski)

Poseł Tomasz Dąbrowski:

Pani Minister! Panie Marszałku! Pani Wicemar-
szałek! Wysoka Izbo! Chciałbym podziękować orga-
nizatorom tej sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży za ini-
cjatywę upamiętnienia miejsc pamięci. Uchwała za-
wiera jednak pojęcia niedoprecyzowane, nadmiernie 
skomplikowane i powtórzenia. Jest takie powiedze-
nie, że czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie 
umiał. Chciałbym, aby nasza uchwała nie wywoły-
wała takich skojarzeń. 

Po pierwsze, proponuję doprecyzować pojęcie „miej-
sce pamięci”. Z przepisów wynika, że chodzi o tery-
torium Rzeczypospolitej, ale nie jest to do końca jas-
ne. W art. 18 ust. 2 i 3 zobowiązano szkoły do orga-
nizowania wycieczek do miejsc pamięci, a jednostki 
samorządu do zapewnienia środków na zwiedzanie 
tych miejsc położonych w danym regionie. Nie zawar-
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to tego w art. 17 ust. 2, w którym zobowiązano mi-
nistra edukacji narodowej do zapewnienia sfinanso-
wania każdemu uczniowi co najmniej jednego wyjaz-
du do miejsca pamięci. A jeśli młodzież zechce zwie-
dzać miejsca pamięci położone poza granicami Pol-
ski, czy pani minister sfinansuje takie wyjazdy? 
(Wesołość na sali)

(Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska: 
Dobre pytanie.) 

Po drugie, za niewłaściwe uważam określenie 
użyte w art. 4 ust. 3 uchwały, iż oznakowanie miejsc 
powinno być jednolite, proste, subtelne oraz czytelne. 
Protestuję przeciwko temu, by oznakowanie to było 
subtelne. Potocznie słowo to oznacza: wymagający 
delikatności, dyskrecji i taktu. Subtelnie oznakowa-
ne miejsce pamięci może być trudne do odnalezienia. 
(Oklaski)

Po trzecie, jestem przeciwny ograniczaniu inwen-
cji uczniów. Art. 8 uchwały nakłada nam kaganiec. 
Nie ograniczajmy form współpracy szkół z instytu-
cjami oraz organizacjami. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży 
Kacper Szymczak:

Dziękuję.
Głos zabierze posłanka Aleksandra Pałka. (Oklaski) 

Poseł Aleksandra Pałka:

Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Panowie 
Marszałkowie! Pani Minister! Wysoka Izbo! Na po-
czątku niestety chciałabym zacząć od czegoś, od cze-
go myślałam, że nie będę musiała zaczynać. Jeśli 
oglądamy obrady sejmowe, jeśli śledzimy życie poli-
tyczne, to często razi nas kultura dyskusji, brak kul-
tury debaty. Wystąpienia poprzednich posłów nieste-
ty opierały się na tym, co tak naprawdę zniechęca 
zwykłego polskiego obywatela do interesowania się 
polityką i tym, co jest ważne dla naszego państwa. 
(Oklaski) Dlatego proszę o zaprzestanie – użyję kolo-
kwialnego języka – hejtowania i o zajęcie się – kolejny 
raz kolokwialnie – robotą. A dzisiaj zajmujemy się 
miejscami pamięci.

A więc do tematu. Miejsca pamięci – nie da się ich 
oddzielić od nauki historii. Myślę, że uniknęlibyśmy 
tego tematu, że miejsca pamięci są dzisiaj zapomnia-
ne, są nieznane, gdyby polski program nauczania 
historii nie opierał się głównie na tym, że w podsta-
wówce, w gimnazjum i w liceum powtarzamy po ko-
lei starożytną Grecję, starożytny Rzym i średniowie-
cze (Oklaski), dlatego cieszę się z zapowiedzi i gorąco 
apeluję, aby zmiany, o których mówiła pani minister, 
doszły do skutku. Jeśli chcemy rozumieć, co się dzie-
je dzisiaj w Polsce, jakie są obecne stosunki między-
narodowe, jak głosować i na kogo, to musimy wie-

dzieć przede wszystkim, jaka jest historia XIX i XX w. 
Bez dokładnego poznania historii tego okresu abso-
lutnie nie możemy zrozumieć dzisiejszego społeczeń-
stwa. Tym sposobem, powtarzając ciągle to samo i to 
samo… Wiemy, że głupim społeczeństwem łatwiej się 
manipuluje, dlatego apeluję: skupmy się na historii XX 
w. i na historii miejsc pamięci. Dziękuję. (Oklaski) 

Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży 
Kacper Szymczak:

Dziękuję, pani poseł.
Głos zabierze poseł Wiktor Babiński. (Oklaski) 

Poseł Wiktor Babiński:

Panowie Marszałkowie! Pani Marszałek! Wysoka 
Izbo! Popieram w pełni koleżankę przede mną, więc 
wypowiem się dzisiaj na temat. Zdaję sobie sprawę 
z tego, jak ważnym i często poruszanym tematem 
jest kwestia pomników organizacji działających na 
szkodę Polski w czasie II wojny światowej na naszej 
ziemi. Dlatego w poprawce nr 8 zaproponowałem, żeby 
usunąć je z działań promocyjnych zaproponowanych 
w naszej uchwale. I to ma być gest, symboliczne po-
stawienie obrońców ponad agresorami, ale nie akt 
bezmyślnej zemsty, jak wielu mogłoby mi zarzucić, 
bo w Polsce nikt nie będzie wjeżdżał buldożerami na 
cmentarze obcych narodowości, tak jak Sowieci zro-
bili to z naszym Cmentarzem Orląt Lwowskich. 
(Oklaski) W Polsce będziemy szanować pochówek 
wszystkich żołnierzy, żołnierzy wszystkich armii, bo 
od komunistów poza honorem, sumieniem i poczu-
ciem sprawiedliwości odróżnia nas jeszcze to, że wszyst-
kich zmarłych chowamy w grobach, a nie w jamach 
z wapnem. (Oklaski) 

Ale to nie zwalnia nas z obowiązku mówienia 
prawdy o naszej historii, o tym, kto najeżdżał, a kto 
bronił. I nie dajmy przedstawicielom państwa na 
wschód od Białorusi ronić krokodylich łez nad po-
mnikami sowieckich generałów, bo spoczynek żołnie-
rzy Armii Czerwonej nigdy nie był i nie będzie zagro-
żony, ale agresorami byli, byli najeźdźcami, i to mamy 
obowiązek w wolnej Polsce głośno mówić, bo nie 
można było tego mówić przez 50 lat. (Oklaski) 

Na naszej skrwawionej ziemi pierwszeństwo w na-
szej pamięci powinni mieć ci, którzy wylali swoją 
krew w jej obronie. I o zajęcie takiego symbolicznego 
stanowiska poprzez poparcie 8. poprawki was proszę. 
Dziękuję. (Oklaski) 

Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży 
Kacper Szymczak:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu posła Piotra Drzewieckie-

go. (Oklaski) 

Poseł Tomasz Dąbrowski
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Poseł Piotr Drzewiecki:

Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Ty-
tułem wstępu powiem, że udało mi się to, co dla wie-
lu moich rówieśników jest nieosiągalne, oczywiście 
zakładając, że chcieliby tego samego co ja, czyli wy-
stąpienia w Sejmie. Długo zastanawiałem się nad 
tym, co powiedzieć. Mogłem śladami moich przed-
mówców z tej i poprzedniej edycji krytykować rząd, 
pokazywać politykom żółtą, a może i czerwoną kart-
kę, mogłem przeprowadzić audyt Sejmu Dzieci i Mło-
dzieży, mogłem też wymachiwać konstytucją. Ale 
tego robić nie zamierzam, bo nie jestem populistą. 
Wolałbym ten bardzo ograniczony czas poświęcić na 
wniesienie poprawki, mam nadzieję, merytorycznie 
uzasadnionej.

Propozycja, którą składam, dotyczy art. 18, w któ-
rym błędnie sformułowany został ust. 3 mówiący o fi-
nansowaniu ze strony samorządów. Poprzedni arty-
kuł stanowi z kolei, że finansowaniem zajmie się 
strona rządowa, nie widzę tym samym powodu, dla 
którego finansowanie ma się dublować. Taką sprzecz-
ność w zapisach uchwały w moim odczuciu można 
było usunąć już na etapie jej tworzenia, a jej obecność 
dowodzi jedynie tak częstej dla prawodawców niefra-
sobliwości ekonomicznej. Bardzo chętnie wydają oni 
bowiem pieniądze podatników, a dopiero potem za-
stanawiają się nad celowością swoich działań. Dlate-
go, korzystając z okazji, która, jak już wspomniałem, 
dla większości przedstawicieli mojego pokolenia jest 
nieosiągalna, chciałbym zaapelować do rządzących 
o zwiększenie poziomu wiedzy ekonomicznej Polaków 
(Oklaski), aby zrozumieli oni, jak wygląda redystry-
bucja dochodów w państwowym wydaniu. Może uda 
się przekonać część z nich, że państwa nie powinno się 
zadłużać, że polityka gospodarcza rządu powinna sku-
pić się na ochronie mechanizmów wolnorynkowych, 
a nie na coraz większym interwencjonizmie. (Oklaski) 
Może wtedy Polacy, świadomi złożonych skutków de-
cyzji ekonomicznych, ocenialiby rządzących nie w ska-
li lat, ale dekad, a to bez wątpienia przyniosłoby ko-
rzyści polskiej arenie politycznej. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski) 

Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży 
Kacper Szymczak: 

Dziękuję. 
Proszę o zabranie głosu posła Denisa Struskiego. 

(Oklaski)

Poseł Denis Struski: 

Szanowna Wysoka Izbo! Szanowna Pani Marsza-
łek! Szanowni Koledzy Posłowie! Przybywając na te 
obrady, pragnę udowodnić Polsce, że nie wszystko 
jeszcze jest stracone w tym kraju. Patrzę na was i wi-
dzę chętnych, mądrych, skorych do pracy młodych 

ludzi, którzy pokazują, tak naprawdę w październiku 
już pokazali, że mają bardziej poukładane w głowach 
niż niektórzy starsi. 

Mówimy dzisiaj o miejscach pamięci, o miejscach, 
które upamiętniają wielkich bohaterów, ludzi, którzy 
oddali życie za nasz kraj. Szkoda tylko, że mało kto 
tak naprawdę wie, kim byli. Polska historia ma za-
sadniczo dwa problemy. Pierwszym z nich jest to, że 
faktycznie za mało się jej uczymy. Jest zdecydowanie 
więcej nauki o historii światowej niż naszej, polskiej. 
W amerykańskim egzaminie SAT do wyboru jest hi-
storia światowa i historia USA. Myślę, że to obrazu-
je już sam pomysł. 

Drugim punktem jest to, że nie uczymy się kom-
pletnie historii lokalnej. Trzy powstania śląskie, cu-
downa sprawa, wielki patriotyzm. Szkoda, że mało 
który Ślązak wie tak naprawdę, co to było, kiedy to 
było, kiedy to się odbyło. (Oklaski) Tak więc chciał-
bym z całego serca prosić, w imieniu swoim i całej 
młodzieży, całej polskiej młodzieży, panią minister 
– uważam, że jest pani zdecydowanie bardziej kom-
petentna niż pani poprzedniczka (Oklaski) – zróbmy 
w końcu z tym porządek. Ja kocham Polskę, to jest 
mój kraj, moja ojczyzna, oddałbym życie za ten kraj 
i chcę, żeby ludzie tutaj żyli godnie, więc proszę pa-
nią, pani rząd – zróbmy w końcu porządek, zróbmy 
polską demokrację. Dziękuję. (Oklaski) 

Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży 
Kacper Szymczak: 

Dziękuję. 
Proszę o zabranie głosu posłankę Aleksandrę 

Kuc. (Oklaski)

Poseł Aleksandra Kuc: 

Szanowna Pani Marszałek! Pani Minister! Wyso-
ka Izbo! Tematem naszego posiedzenia jest uchwała 
w sprawie miejsc pamięci. To bardzo istotny temat 
w obliczu deficytu autorytetów, rozmywania tożsa-
mości narodowej, liberalizacji norm społecznych i mo-
ralnych. 

Współczesny świat wtłacza młode pokolenie w trud-
ną do zaakceptowania rzeczywistość. Co nas czeka 
po ukończeniu szkoły, nawet tej najlepszej? Praca od 
świtu do nocy, najczęściej z dala od rodzinnego domu. 
Kredyt na mieszkanie, który musimy spłacać całe 
życie, a w końcu głodowa emerytura. Trudno się dzi-
wić, że większość naszych rówieśników planuje emi-
grację. Co zrobić, żeby to zmienić, żeby w Polsce żyło 
nam się lepiej, żebyśmy nie chcieli stąd uciekać?

Polska musi być sprawiedliwa, silna i zamożna. 
Myślę, że kluczem do tego jest budowanie wśród Po-
laków poczucia wspólnoty, dumy narodowej, ale tak-
że obowiązku i odpowiedzialności za wspólną przy-
szłość. Do tego niezbędna jest wiedza o naszej histo-
rii, pamięć o bohaterach, patriotach, którzy dla Pol-
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ski poświęcali swoje majętności i za Polskę oddawali 
zdrowie i życie, nie tylko tutaj, we wszystkich zakąt-
kach świata. 

Kieruję apel do dorosłego parlamentu i do rządu 
– więcej historii w programach nauczania, więcej 
lektur z kanonu naszej narodowej literatury, więcej 
programów edukacyjnych angażujących młodych lu-
dzi, takich jak ten, w którym dziś uczestniczymy. 
Może wtedy wśród elit aspirujących do rządzenia 
Polską nie będzie osób, które nie znają podstaw or-
tografii czy też nie wiedzą w jakich latach (Oklaski) 
funkcjonowała Konstytucja 3 maja. 

W 2015 r. w demokratycznych wyborach Prawo 
i Sprawiedliwość uzyskało większość parlamentarną, 
a jego przedstawiciel został prezydentem. Jest to bez-
dyskusyjna miara zaufania Polaków dla programu 
tej partii. Po kilku miesiącach pracy zarówno pana 
prezydenta Andrzeja Dudy, jak i pani premier Beaty 
Szydło widzimy dbałość z ich strony o dobro obywa-
teli, bezpieczeństwo kraju i umacnianie pozycji Pol-
ski. Myślę, że to właściwa droga, aby Polska stała się 
sprawiedliwa, silna i zamożna. (Dzwonek) Dajmy im 
szansę. (Oklaski)

Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży 
Kacper Szymczak: 

Dziękuję. 
Proszę o zabranie głosu posłankę Agatę Przepiór-

kę. (Oklaski)

Poseł Agata Przepiórka: 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wszy-
scy tu zebrani na sali zajmowaliśmy się, czy to w swo-
ich małych ojczyznach, czy w komisji sejmowej, spra-
wą miejsc pamięci i uświadamianiem naszym roda-
kom, że mają one niebagatelną wagę. Zjednoczeni 
ideą ratowania od zapomnienia ludzi i ich wielkich 
czynów, które pozwoliły na to, byśmy dziś mogli się 
spotkać w gmachu Sejmu niepodległej Rzeczypospo-
litej Polskiej, zebraliśmy się, by udawać, że nasz głos, 
głos młodych ludzi, ma jakikolwiek wpływ na rządzą-
cych. (Oklaski)

Próbuje się nas uczyć patriotyzmu lokalnego i ogól-
nonarodowego, podczas gdy prawdziwą naukę po-
winniśmy wyciągnąć nie tu, na ojczystej ziemi, lecz 
w mieście oddalonym o 1000 km na zachód, gdzie 
każdego dnia właśnie ten patriotyzm wystawia się 
na próbę. W tym miejscu rodzi się pytanie o grote-
skową hipokryzję całej tej sytuacji. Z jednej strony 
mówi się nam, młodym ludziom, o patriotyzmie i jego 
wspieraniu, tak jak w przypadku tegorocznej edycji 
Sejmu Dzieci i Młodzieży, z drugiej zaś ci sami lu-
dzie służalczo oddają suwerenność naszego państwa 
w Brukseli. (Część zebranych wstaje, oklaski, poru-
szenie na sali) 

Nadszedł czas, aby przetrzeć oczy i ujrzeć rzeczy-
wisty stan rzeczy. Unia Europejska nie potrafi pora-
dzić sobie z obecnymi problemami. (Zebrani wstają, 
oklaski) Jest tonącym okrętem, z którego musimy się 
jak najszybciej ewakuować. W innym przypadku cały 
trud wielu pokoleń polskich patriotów, których upa-
miętniają wszystkie te miejsca pamięci, zostanie 
zmarnowany. I właśnie dlatego sądzę, że Unia Euro-
pejska musi zostać zniszczona. Dziękuję za uwagę. 
(Oklaski)

Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży 
Kacper Szymczak:

Dziękuję.
Głos zabierze poseł Dominik Zmuda-Trzebiatowski.

Poseł Dominik Zmuda-Trzebiatowski:

Witam wszystkich licznie tu zgromadzonych, 
pana marszałka, posłów i posłanki. Gratuluję sukce-
su będącego wynikiem prac włożonych w przygoto-
wanie projektu. Wielu z nas, drodzy posłowie, wycho-
dzi z inicjatywą utworzenia stałego Sejmu Dzieci 
i Młodzieży. Niestety, rządzącym nie zależy na włą-
czeniu nas w życie polityczne w takim stopniu, w ja-
kim na to zasługujemy. (Oklaski)

Wszystko kończy się na jednym spotkaniu w ciągu 
całego roku. Nasza inicjatywa gaśnie przez to w za-
rodku. Myślę, że nasz potencjał w zakresie pomysło-
wości przyniósłby więcej korzyści niż kłótnie podczas 
obrad. Sam Einstein powiedział kiedyś: Wyobraźnia 
jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ogra-
niczona. Kluczem jest tu właściwe pokierowanie wy-
obraźnią młodzieży w kierunku politycznym dla do-
bra naszego państwa. Do tego powinniśmy dążyć.

Porównując: Ptak, który czuje się potrzebny w swo-
im gnieździe, wyfruwa z niego, ale po pewnym czasie 
wraca. Niestety, w ostatnich latach coraz więcej mło-
dych Polaków wyjeżdża w poszukiwaniu lepszego 
życia. Dlatego proszę o zadbanie o naszą teraźniej-
szość i zadbanie o przyszłość dla młodych w silnej 
i stabilnej Polsce. Naszej Polsce. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży 
Kacper Szymczak:

Dziękuję.
Proszę o zabranie głosu posła Krzysztofa Koźlika. 

(Oklaski)

Poseł Krzysztof Koźlik:

Szanowny Panie Marszałku! Pani Minister! Ko-
leżanki i Koledzy Posłowie! Na początku pragnę wam 

Poseł Aleksandra Kuc
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pogratulować dostania się do Sejmu. To jest wasz 
sukces, nasz sukces, nas wszystkich. Jak wszyscy 
wiemy, tematem naszych projektów były miejsca 
pamięci. Te miejsca pamięci kształtowały młodych 
Polaków i są źródłem porządnej tożsamości narodo-
wej, dzięki której Polska przeżyła w sercach Polaków 
przez czas, przez który nawet nie było jej na mapie. 
Dzięki temu dzisiaj jesteśmy w Polsce, a nie w Niem-
czech ani Rosji. Jednak niestety coraz częściej coraz 
więcej ludzi zapomina o tych miejscach. Czasami na-
wet nie wie o ich istnieniu. Dlatego uważam, że obec-
nie rządzący Sejm powinien zrobić wszystko, żeby 
tożsamość narodowa i miejsca pamięci zostały w 
sercach wszystkich młodych Polaków. Dziękuję. 
(Oklaski)

Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży 
Kacper Szymczak:

Wicemarszałek Sejmu pani Małgorzata Kidawa-
-Błońska w związku z innymi ważnymi obowiązkami 
musiała opuścić nasze obrady. 

W dalszej części towarzyszyć nam będzie wice-
marszałek Sejmu pan Joachim Brudziński. (Oklaski)

Tymczasem bardzo proszę o zabranie głosu posła 
Jacka Wojtarka. (Oklaski)

Poseł Jacek Wojtarek:

Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! 
Jestem posłem ziemi opoczyńskiej w województwie 
łódzkim. Najbardziej znanym symbolem historycz-
nym tej ziemi jest mjr Henryk Dobrzański „Hubal”. 
Nasza szkoła nosi imię tego bohatera. My, tu zgro-
madzeni, aby zagłosować za sporządzoną przez nas 
wcześniej uchwałą albo przeciw niej, my posłowie, 
uwaga, jaką mamy pewność, że ta uchwała wejdzie 
w życie? Jest szansa, że dorośli politycy, posłowie 
potraktują ją poważnie. Tak więc, aby nie przedłu-
żać, chciałbym po prostu oznajmić, przekazać rzą-
dzącym, aby nie lekceważyli nas i chociaż przeczy-
tali naszą uchwałę. Powtórzę jeszcze raz. Wszyscy 
tu zgromadzeni młodzi ludzie, którzy męczyli się 
w pocie czoła, aby sporządzić ten dokument, nie 
mają żadnej pewności, że ta uchwała wejdzie w ży-
cie. Chcemy mieć czarno na białym, że nasz wysiłek 
nie pójdzie na marne. Tego oczekujemy. Dziękuję. 
(Oklaski)

Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży 
Kacper Szymczak:

Dziękuję.
Proszę o zabranie głosu posła Macieja Żacha.

Poseł Maciej Żach:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mamy dziś gło-
sować nad uchwałą przedłożoną Sejmowi. Jej idea 
jest słuszna: o miejsca pamięci należy dbać. Ale czy 
to dbanie po przyjęciu tej uchwały będzie lepsze niż 
przed jej przyjęciem? Pytam się, czy to jest poważne 
potraktowanie tematu. Czy za podnoszenie poziomu 
kultury społecznej nie powinny poczuć odpowiedzial-
ności władze lokalne? Czy szkoła może zmienić stan 
wrażliwości społeczeństwa na jego własną historię? 
Twierdzę, że nie. Uważam, że bardziej niż jakaś lek-
cja w szkole potrzebny jest system ogólnospołeczny, 
wspólne imprezy środowiskowe z udziałem gminy, 
parafii, szkół, biznesu. Potrzebne są pieniądze, a nie 
wolontariat. Troska o historię to inwestycja, a nie 
wydatek. Drzewica, z której pochodzę, leży w pobliżu 
Radomia. Za 3 tygodnie odbędą się tam obchody 40. 
rocznicy pacyfikacji przez ówczesne władze robotni-
czego strajku. Wielu bitych wówczas robotników zo-
stało pozbawionych pracy. Do tej pory nie otrzymali 
prawdziwego zadośćuczynienia od państwa za swój 
wkład w historię Polski. Pomnik czy dwa pomniki 
sprawy nie załatwiają. Apeluję więc o to, aby państwo 
otoczyło szacunkiem i opieką tych prawdziwych bo-
haterów wydarzeń radomskich, kombatantów współ-
czesnej historii, nie tych, co od lat noszą ordery, ale 
tych, których w dziwny sposób te ordery ominęły. Nie 
możemy dopuścić, żeby kat zarabiał więcej niż ofiara. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży 
Kacper Szymczak:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu posła Maksyma Zalew-

skiego. (Oklaski)

Poseł Maksym Zalewski:

Szanowni Marszałkowie! Pani Minister! Drogie 
Posłanki i Posłowie! Przez ostatnie kilka tygodni, jak 
każdy z nas wie, mieliśmy szczególną okazję poznać 
sytuację polskich miejsc pamięci. W tym czasie mo-
gliśmy pokazać prawdziwy młodzieżowy patriotyzm, 
jednak dopiero dziś mamy okazję pokazać Polsce, i po-
każemy, że interesuje nas przeszłość naszego narodu, 
zwłaszcza ta dramatyczna. Jednakże, tak jak mówi 
nam art. 1 naszej uchwały, nie każdy ma świado-
mość, że często, mijając jakiś budynek, jakieś miejsce, 
mija miejsce naznaczone historią, miejsce pamięci. 
Właśnie dla takich uczniów powinny być prowadzone 
lekcje w plenerze czy wyjazdy właśnie do miejsc pa-
mięci. 

Szkoła, do której uczęszczam, Gimnazjum nr 1 we 
Wrocławiu, bierze udział w projekcie Wrocławskiego 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Edukacja w miej-
scach pamięci”. Polega on na finansowaniu wyjazdów 

Poseł Krzysztof Koźlik
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do takich miejsc jak np. Gross-Rosen czy Łambino-
wice. Ten projekt może pokazać, że art. 17 ust. 2 na-
szej uchwały jest trudny, ale – tak jak powiedziała 
pani minister – jak najbardziej możliwy do realizacji. 
W końcu każdy Polak, starszy czy młodszy, powinien 
zobaczyć tak ważne dla naszej historii miejsca pa-
mięci.

Zanim przeprowadziłem, wspólnie z kolegą Rafa-
łem Piwnikiem, żywą lekcję historii na Nowym 
Cmentarzu Żydowskim we Wrocławiu, miałem wąt-
pliwości, czy zainteresuje to w jakiś pozytywny spo-
sób polską młodzież, gimnazjalną młodzież. Po skoń-
czonym zwiedzaniu miałem jednak bardzo pozytyw-
ne wrażenia. Każdy potrafił uszanować historię tego 
miejsca oraz coś z tej lekcji wynieść. Myślę, że więk-
szość z was również dostrzegła takie przykłady w swo-
ich projektach. Takie proste, ale bardzo ważne lekcje 
historii pokazują zainteresowanie młodzieży historią 
ludzi, których krew i pot na zawsze wsiąknęły w oj-
czystą ziemię. Dlatego czy można wątpić w sens ta-
kich projektów jak ten? Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży 
Kacper Szymczak:

Dziękuję.
Proszę o zabranie głosu posła Michała Woszczy-

ka. (Oklaski)

Poseł Michał Woszczyk:

Szanowni Panowie Marszałkowie! Wysoka Izbo! 
Szanowna Pani Minister! I Wy, Drodzy Posłowie 
i Posłanki na Sejm Dzieci i Młodzieży! Miejsca pa-
mięci są istotnym elementem naszej tożsamości na-
rodowej. Różnego rodzaju miejsca pamięci związane 
z miejscami walk, bohaterami wojennymi, którzy 
oddali życie w obronie ojczyzny, a także groby zapo-
mnianych działaczy wojennych i konspirantów poka-
zują nam bolesną przeszłość, ale także ukazują nam 
postaci, które powinny być dla nas wzorem. Dzięki 
miejscom pamięci możemy lepiej poznać historię i wy-
ciągnąć z niej naukę na przyszłość. Trzeba zaanga-
żować w popularyzowanie miejsc pamięci młodzież, 
aby nie dopuścić do zapomnienia o wydarzeniach, 
osobach, które owe miejsca pamięci upamiętniają. 
Oprócz wykonanego przez nas zadania rekrutacyjne-
go stoi przed nami odpowiedzialne zadanie, a miano-
wicie zaszczepienie w naszych rówieśnikach chęci 
popularyzowania polskiej historii. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży 
Kacper Szymczak:

Dziękuję.
Głos zabierze poseł Bartosz Woszczyk. (Oklaski)

Poseł Bartosz Woszczyk:

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Panowie 
Marszałkowie! Szanowna Pani Minister! Wysoka 
Izbo! I Wy, Drodzy Posłowie i Posłanki na Sejm Dzie-
ci i Młodzieży! We współczesnym świecie ogarniętym 
różnymi ideologiami, sprzecznymi naukami, w świe-
cie zdominowanym przez media, komputery, Internet 
niejednokrotnie czujemy się zagubieni. Poszukujemy 
prawdy, dokonujemy wyboru najważniejszych życio-
wych wartości. Upamiętnione przez miejsca pamięci 
osoby prezentują te wartości, te nauki i te prawdy, 
które powinniśmy uznać za istotne. Patriotyzm, od-
waga, troska o dobro innych są podstawą do budowa-
nia społeczeństwa i Polski. Musimy zaszczepić wśród 
ludzi chęć poznawania historii i odwiedzania miejsc 
pamięci. Rozpoznając w bohaterach z przeszłości 
wzór do naśladowania, nie zagubimy się we współ-
czesnym świecie.

Swoją pracę rekrutacyjną nazwałem sentencją: 
„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”. I my-
ślę, że to my w dużej mierze jesteśmy za to odpowie-
dzialni. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży 
Kacper Szymczak:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu posła Kamila Jastrzęb-

skiego. (Oklaski)

Poseł Kamil Jastrzębski:

Szanowny Marszałku! Wysoka Izbo! Debatujemy 
dziś nad sprawami dotyczącymi młodych ludzi, jed-
nak nie sposób mówić o tym bez poruszenia kwestii 
Światowych Dni Młodzieży. Wielkie, podniosłe wy-
darzenie, które odbędzie się w naszym kraju, jednak 
niestety, niewykluczone, istnieje ryzyko, podejrzenie 
zamachu terrorystycznego. Na skutek nieodpowie-
dzialnej polityki przywódców najważniejszych państw 
Unii Europejskiej wobec imigrantów społeczeństwo 
żyje w strachu. Mieliśmy francuski krwawy listopad, 
mieliśmy belgijski krwawy marzec, możemy mieć 
polski krwawy lipiec. (Oklaski)

Chcę z tego miejsca powiedzieć, że wszyscy poli-
tycy otwarcie popierający przyjmowanie imigrantów 
bez kontroli, bez namysłu, bez zastanowienia, wszy-
scy ci politycy ponoszą moralną odpowiedzialność za 
śmierć ludzi zamordowanych przez terrorystów. 
(Oklaski)

Pamiętam, jak rok temu mówiono, że imigranci 
uciekają przed wojną i mamy moralny obowiązek im 
pomóc. Otóż jeżeli oni uciekają z Syrii do Turcji, to 
tam są uchodźcami. Jeśli jednak potem przemiesz-
czają się dalej: do Grecji, na Bałkany, przez Węgry, 
potem na Zachód, to już nie są uchodźcami, tylko 
imigrantami, którzy w dodatku chcą żyć z naszych 

Poseł Maksym Zalewski



XXII sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży w dniu 1 czerwca 2016 r.
Projekt uchwały Sejmu Dzieci i Młodzieży w sprawie miejsc pamięci  

– materialnego świadectwa wydarzeń istotnych dla lokalnej i narodowej tożsamości 25

pieniędzy i narzucać nam swoje prawa. W takiej sy-
tuacji, jeżeli w dodatku jeszcze istnieje podejrzenie, 
że wśród nich są ukryci terroryści Państwa Islam-
skiego, mamy wręcz moralny obowiązek nieprzyjmo-
wania ich w trosce o nasze bezpieczeństwo. (Oklaski) 
W tej chwili jedynym ratunkiem dla upadającej Eu-
ropy jest powrót do wartości chrześcijańskich oraz 
odrzucenie poprawności politycznej, która zabija na-
szą cywilizację. (Oklaski)

Chciałbym z tego miejsca (Dzwonek) zaapelować 
do rządu o nieprzyjmowanie nielegalnych imigran-
tów, ponieważ mówimy stanowcze: nie dla islamiza-
cji, nie dla terroryzmu. (Oklaski) A poza tym sądzę, 
że Państwo Islamskie musi być uznane, a potem 
zniszczone. (Część zebranych wstaje, oklaski)

Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży 
Kacper Szymczak:

Dziękuję.
Proszę o zabranie głosu posłankę Karolinę Wój-

cicką. (Oklaski)

Poseł Karolina Wójcicka:

Panowie Marszałkowie! Pani Minister! Wysoka 
Izbo! Debatujemy tu nad miejscami pamięci. Czymże 
jednak są miejsca pamięci, kiedy od ponad pół roku 
nikt nie patrzy na Polskę przez pryzmat jej walorów 
kulturowych bądź estetycznych? Wszystko za sprawą 
Prawa i Sprawiedliwości. Ja jako młoda Polka oraz 
Europejka chciałam z tego miejsca wyrazić swój 
sprzeciw wobec działań partii rządzącej. (Oklaski)

(Głosy z sali: Uuu…)
Nie podoba mi się naginanie zasad demokracji, 

wprowadzanie ogólnego chaosu, decydowanie za ko-
biety w kwestiach ich moralności czy podważanie 
opinii organów Unii Europejskiej (Oklaski), ale prze-
de wszystkim propagowanie postawy nacjonalistycz-
nej. (Oklaski)

Mimo że mogłabym tak wymieniać jeszcze długo, 
to ze względu na brak czasu powiem tylko jedno. Jest 
mi wstyd za to, w jaki sposób rządzicie naszym pań-
stwem, państwem, na którym nam wszystkim zależy 
równie mocno. Jeśli dobra zmiana miała polegać tyl-
ko i wyłącznie na zrujnowaniu budowanej przez lata 
ekonomicznej, politycznej i społecznej stabilności 
(Poruszenie na sali, oklaski), to nie pozostaje mi nic 
innego, jak zaapelować do was, młodych. To my bę-
dziemy odpowiedzialni za Polskę…

(Głos z sali: 500 mld długu.)
…już w najbliższej przyszłości, dlatego mam na-

dzieję, że będziecie szanować ustrój demokratyczny, 
a termin „państwo prawa” nie będzie wam obcy. Jed-
nocześnie zdaję sobie sprawę, że większość tu obec-

nych reprezentuje poglądy skrajnie nacjonalistyczne, 
ksenofobiczne i eurosceptyczne… (Oklaski)

(Głos z sali: Ha, ha, ha.)
…ale to was nigdzie nie zaprowadzi, bo chcecie 

Polski silnej, ważnej na arenie międzynarodowej, ale 
bez Unii Europejskiej i pozytywnego nastawienia do 
innych tego nie osiągniecie.

Korzystając z tego, że mam jeszcze chwilę: nie 
mam czerwonej kartki, ale mam konstytucję. Dzię-
kuję. (Oklaski)

(Głosy z sali: Uuu…)

Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży 
Kacper Szymczak:

Dziękuję, pani poseł.
Proszę o zabranie głosu posłankę Martynę Skier-

kowską. (Oklaski)

Poseł Martyna Skierkowska:

Szanowni Marszałkowie! Pani Minister! Wysoka 
Izbo! Na wstępie chciałbym powiedzieć, że dzięki na-
szym projektom rekrutacyjnym udowodniliśmy, że 
da się i trzeba starać się rozpowszechniać wiedzę 
historyczną na różnych polach. Pamiętajmy, że nawet 
mała inwencja może zainicjować kolejne kroki w do-
cieraniu do świadomości szerszego grona odbiorców.

Różnorodne pomysły ujęte są w dzisiejszej uchwa-
le, jednak mam poważne obawy związane z art. 7 
oraz art. 18 ust. 1 i 2, które dotyczą włączania w lekcje 
historii dodatkowych informacji o postaciach i wyda-
rzeniach regionu, a także organizowania wycieczek 
szkolnych do lokalnych miejsc pamięci. Oczywiście 
zgadzam się z tym. Należy tylko zaznaczyć, że oprócz 
środków finansowych trzeba na to przeznaczyć rów-
nież godziny szkolne albo zabrać czas przeznaczony 
na przedmioty humanistyczne, czyli zapewne histo-
rię. A tu nie jestem pewna, czy byłoby to realne, zwa-
żywszy na fakt, że w siatce godzin lekcji historii jest 
180 godzin w ciągu 3 lat gimnazjalnych i 60 godzin 
przez I klasę liceum. Jest to mało czasu, zwłaszcza 
jeśli dodam, że nauczyciele nie wyrabiają się z prze-
robieniem materiału do egzaminów gimnazjalnych 
czy maturalnych.

Tak jak posłanka Aleksandra Pałka chcę w tym 
miejscu zwrócić uwagę, że przy realizowaniu tego 
postulatu problem może tkwić w źle rozłożonym ma-
teriale. Duży nacisk kładziony jest i dużo czasu po-
święca się na średniowiecze, starożytność, a brakuje 
czasu na historię najnowszą, z którą związanych jest 
przecież najwięcej miejsc pamięci.

Jeśli zreformowano by nieco program nauczania, 
tzn. uogólniono by treść wcześniejszych epok, to w po-
wstałym w ten sposób czasie (Dzwonek) można by było 
urozmaicać lekcje informacjami związanymi z histo-
rią lokalną albo organizować wycieczki szkolne zgod-
nie z naszą uchwałą. Bawiąc, uczyć – to motto oświe-

Poseł Kamil Jastrzębski
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ceniowe, ale współcześnie również powinniśmy się do 
niego stosować, a takie wycieczki z pewnością będą 
ciekawszą formą nauki…

Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży 
Kacper Szymczak:

Pani poseł, proszę zmierzać do końca.

Poseł Martyna Skierkowska:

…niż częste lekcyjne wykłady. Dziękuję. (Oklaski) 

Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży 
Kacper Szymczak: 

Dziękuję, pani poseł. 
Głos zabierze poseł Jakub Michalak. (Oklaski)

Poseł Jakub Michalak: 

Panowie Marszałkowie! Wysoka Izbo! Na wstępie 
chciałbym powiedzieć, że udział w tegorocznej sesji 
Sejmu Dzieci i Młodzieży to dla mnie ogromny za-
szczyt. Pragnę również pogratulować wszystkim 
posłom i posłankom. Wykonaliśmy ciężką pracę, któ-
ra polegała m.in. na organizacji happeningów czy 
gier miejskich. Staraliśmy się ocalić od zapomnienia 
miejsca ważne dla historii naszego kraju. Mogę śmia-
ło stwierdzić, że nam się to udało. Mam nadzieję, że 
ten zapał do pracy i zaangażowanie będą nam towa-
rzyszyć przez lata, bo ciąży na nas wielka odpowie-
dzialność. Polska budzi się i to my, młodzi ludzie, 
musimy w przyszłości dokonać, podkreślam, realnej 
dobrej zmiany – zmiany, która przywróci państwo 
obywatelom, przywróci Polskę, w której podatki będą 
niskie i sprawiedliwe dla wszystkich obywateli (Okla-
ski), przywróci Polskę, z której młodzi ludzie nie będą 
chcieli wyjeżdżać za pracą i za chlebem. Drzemie w nas 
ogromny potencjał i nie możemy go zmarnować. Je-
steśmy przyszłą elitą tego narodu i nadzieją na to, że 
Polska będzie dumna i bogata. 

Kończąc, pozwolę sobie przywołać myśl wybitnego 
polskiego pedagoga i przyjaciela dzieci Janusza Kor-
czaka: „Nie ma dzieci – są ludzie”. Dziękuję. Niech 
żyje wielka Polska! (Oklaski)

Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży 
Kacper Szymczak: 

Dziękuję, panie pośle. 
Proszę o zabranie głosu posła Huberta Wejmana. 

(Oklaski) 

Poseł Hubert Wejman: 

Panowie Marszałkowie! Pani Minister! Wysoka 
Izbo! Głównym założeniem mojej poprawki jest 
zwiększenie roli obywateli w dbaniu o miejsca pamię-
ci i w ich promocji. Pragnę, aby działania związane 
z tymi miejscami miały charakter jak najbardziej 
oddolny i obywatelski. Ludzie, aby to osiągnąć, mogą 
działać w ramach różnych organizacji, tj. grup rekon-
strukcyjnych lub stowarzyszeń, mających na celu 
poszanowanie tradycji i historii. To dzięki inicjaty-
wom takim jak podejmowane niedawno przez nas 
i tym, które będą podejmowane w przyszłości, te 
miejsca i historie z nimi związane mogą na nowo za-
istnieć w świadomości społecznej. Działania samo-
rządu mające wspierać takie inicjatywy mogą polegać 
na obejmowaniu ich patronatem, nieodpłatnym udo-
stępnianiu słupów ogłoszeniowych i dbaniu o estety-
kę tych miejsc. 

Ponadto moja poprawka zmniejsza ilość artyku-
łów w uchwale, co ogranicza inflację prawa, które  
w Polsce i tak jest skomplikowane i bezsensowne. 
Dlatego najwyższy czas ukrócić rozrost aparatu pań-
stwowego (Oklaski) i zacząć tworzyć proste prawo, 
które będzie zwiększało swobody obywatelskie. 

Dodatkowo nie ma mowy o finansowaniu wycie-
czek, które są wspomniane w art. 17. Oczywiście nie 
oznacza to, że jestem przeciwnikiem wycieczek, ale nie 
zgadzam się na to, aby były one opłacane z pieniędzy 
obywateli, zabranych im pod przymusem. Jak wiado-
mo, państwo nie ma swoich środków – ma tylko tyle, 
ile uda się wyciągnąć ludziom z kieszeni. (Oklaski)

Jako osoba ceniąca wolność swoją i innych nie 
zgadzam się na to, aby udział w projektach edukacyj-
nych, o których mowa w art. 16, był obowiązkowy. 
Całym sercem jestem za poszanowaniem tradycji i hi-
storii, jednak nie chcę zmuszać do tego innych i nie 
chcę, aby patriotyzm był regulowany ustawą. Rolą 
państwa jest promować właściwe, patriotyczne 
(Dzwonek) postawy, a nie zmuszać do nich. Dziękuję. 
(Oklaski)

Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży 
Kacper Szymczak: 

Dziękuję bardzo. 
Proszę o zabranie głosu posła Norberta Czarnego. 

(Oklaski)

Poseł Norbert Czarny: 

Panowie Marszałkowie! Pani Minister! Wysoka 
Izbo! Spotkaliśmy się tutaj wszyscy, bo wykazaliśmy 
jakąkolwiek inicjatywę w podanym temacie. Więk-
szości młodzieży w Polsce nie interesują ani polity-
ka, ani żadne miejsca pamięci narodowej. Czy jaka-
kolwiek ustawa zachęci przeciętnych młodych oby-
wateli do czynnego działania na rzecz dobra ogółu? 

Poseł Martyna Skierkowska
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Oczywiście, że nie. Zachęcić kogokolwiek możemy 
my, rówieśnicy tych ludzi. Skończmy z biernym oby-
watelstwem, przestańmy szkodzić państwu swoją 
obojętnością. 

Druga sprawa. Przyniosłem ze sobą dwie chorą-
giewki: jedną z PO – jak wszyscy możemy zauważyć 
– drugą z PiS-u. Te dwa obozy, które powstały w na-
szym państwie, wyniszczają je poprzez, kolokwialnie 
mówiąc, żarcie się między sobą. (Zebrani wstają, 
oklaski) 

Czy jako mądrzy i dorośli ludzie nie potraficie za-
wrzeć rozejmu dla dobra państwa? (Oklaski) Ja rozu-
miem, że będą to pewne wyrzeczenia, ale cel uświęca 
środki. 

Tak samo chciałbym się odnieść do wypowiedzi 
pani Agaty Przepiórki. Mówi pani: zniszczyć Unię. 
Oczywiście są pewne minusy i wiem, że większość  
z was tutaj je zauważa, ale co z infrastrukturą trans-
portu, drogami kolejowymi? Z czego dostajemy pie-
niądze? Z Unii. (Oklaski)

(Głos z sali: A Chiny z czego dostawały?)

Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży 
Kacper Szymczak: 

Dziękuję bardzo. 
Czas przeznaczony na dyskusję powoli zbliża się 

do końca. 
Głos zabierze jeszcze troje posłów. 
Oddaję głos wicemarszałkowi Sejmu panu Joachi-

mowi Brudzińskiemu. 

Wicemarszałek Sejmu  
Joachim Brudziński:

Informuję Wysoką Izbę, że w dalszej części obrady 
poprowadzi pan marszałek Igor Żarnowski.

Proszę o zajęcie miejsca obok mnie przy stole pre-
zydialnym i prowadzenie tej części obrad. Dziękuję. 
(Oklaski)

(Przewodnictwo w obradach obejmuje marszałek 
Sejmu Dzieci i Młodzieży Igor Żarnowski)

Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży 
Igor Żarnowski:

Teraz głos zabierze pani poseł Natalia Biernacka. 
(Oklaski)

Poseł Natalia Biernacka:

Panowie Marszałkowie! Pani Minister! Wysoka 
Izbo! Drodzy Posłanki i Posłowie! Serdecznie chcia-

łabym pogratulować wam wszystkim tego zaszczyt-
nego miejsca. Chwali się to, że chcemy zmieniać nasz 
kraj. W poprzednich kampaniach wyborczych kan-
dydaci do Sejmu również mieli świetlaną wizję na-
szego ukochanego kraju, jednak wiele z tych pomy-
słów zostało na plakatach. 

Szanowni Parlamentarzyści! Członkowie Rady 
Ministrów! Zwracam się do was z gorącą prośbą: nic 
nie naprawiajcie, stwórzcie tylko godne warunki, tak 
abyśmy, ja i moi koledzy, po ukończeniu studiów 
chcieli i mogli zostać tutaj, w tym pięknym nadwi-
ślańskim kraju. Ja chcę tutaj zostać, tutaj żyć, zało-
żyć rodzinę, tutaj pracować i budować nasz kraj, na-
szą ojczyznę. Ja nie chcę dużo – chcę żyć w normal-
nym kraju bez kłótni i sporów politycznych. Swoją 
energię i zdolności spożytkujcie dla dobra naszego 
kraju, a nie waszych partii politycznych i słupków 
procentowych. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży 
Igor Żarnowski:

Dziękujemy, pani poseł.
Teraz proszę o zabranie głosu posła Kacpra No-

winę-Konopkę. (Oklaski)

Poseł Kacper Nowina-Konopka:

Szanowni Państwo Marszałkowie! Szanowna 
Pani Minister! Wysoka Izbo! Na początku mojej wy-
powiedzi chciałem państwu ukazać bliżej moje po-
prawki do naszej uchwały. 

Art. 2 ust. 2 – uważam, że każdy obywatel powi-
nien mieć możliwość, a nawet pewien obowiązek po-
informowania danego organu o własności nierucho-
mości, na której jest zlokalizowane dane miejsce 
pamięci.

Art. 3 ust. 2 – uważam, iż finansowanie nowych 
miejsc pamięci powinno być brane pod uwagę przy 
uchwalaniu budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego. Jest to zgodne z art. 165 Konsty-
tucji Rzeczypospolitej Polskiej.

W art. 12 chciałbym również uzupełnić dobre zda-
nie, które państwo tam umieścili, mianowicie że za 
utrzymanie dobrego stanu technicznego, porządku 
i estetyki miejsc pamięci odpowiedzialne są władze 
samorządowe, ale tylko na terenach będących włas-
nością samorządu lub udostępnionych mu na zasa-
dzie umów lub porozumień. 

Ale żeby w ogóle rozmawiać o pamięci, trzeba so-
bie zadać bardzo proste pytanie: Dlaczego tu wszyscy 
jesteśmy? Jak już wspomniałem, pytanie jest bardzo 
proste. Jesteśmy tu dlatego, że chcemy się kształcić, 
i dlatego że chcemy naszym dzieciom i naszym wnu-
kom dawać coraz lepszą Polskę. Jak powiedział pa-
triota ks. Jacek Międlar: Praca dla narodu jest drogą 
prowadzącą człowieka do Boga. I tą drogą powinni-
śmy podążać. Między innymi za sprawą naszej dzi-

Poseł Norbert Czarny
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siejszej dyskusji zaczynam naprawdę wierzyć, że stać 
nas na bohaterstwo, na bohaterstwo i poświęcenie. 
Mam świadomość, że przyszłe pokolenia, które wy-
chowamy w duchu szacunku dla Polski, będą o nas 
pamiętać. Zostańcie z Bogiem. (Oklaski)

Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży 
Igor Żarnowski:

Dziękuję, panie pośle.
Teraz głos zabierze pani poseł Julia Konwińska. 

(Oklaski) 

Poseł Julia Konwińska:

Panowie Marszałkowie! Pani Minister! Wysoka 
Izbo! Spotkaliśmy się tu dziś, by rozmawiać o histo-
rii, o tym, że jej znajomość jest niezbędna dla funk-
cjonowania państwa, społeczeństwa, do którego na-
leżymy. Nasza historia jest pełna poświęceń, zawiło-
ści i lepszych lub gorszych decyzji, o których nie 
możemy zapominać, a które powinny być dla nas 
przestrogą. Nasz sławny rodak, który był już dzisiaj 
cytowany, marszałek Józef Piłsudski powiedział, że 
naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie ma 
prawa do przyszłości ani do szacunku teraźniejszości. 

To, co dzieje się na co dzień na tej sali, jest oburza-
jące: przepychanki, wyzwiska. Jesteśmy w Sejmie 
Rzeczypospolitej Polskiej czy gdzie? Chciałabym, że-
byście dzisiaj, siedząc na tej sali i patrząc na nazwiska 
osób, które macie przed sobą, obok waszych przyci-
sków, pomyśleli, czy chcecie tak jak oni zmierzać na 
śmietnik historii, czy też chcielibyście móc powiedzieć 
za paręnaście lat: ja zrobiłem dobrze dla swojego kra-
ju. I chcę, żebyśmy dzisiaj zastanowili się wszyscy nad 
tym, czy naszą racją jest jedyna racja, która powinna 
tutaj obowiązywać – racja stanu. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży 
Igor Żarnowski:

Dziękuję, pani poseł.
Czas przeznaczony na dyskusję został wyczerpany.
Proszę o zabranie głosu minister edukacji naro-

dowej panią Annę Zalewską. (Oklaski)

Minister Edukacji Narodowej  
Anna Zalewska:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Z dużą 
uwagą słuchałam państwa wypowiedzi. Rzeczywiście 
wiele z nich brzmi gorzko, wiele jest niesprawiedli-
wych, ale z szacunku dla was, ponieważ sporo było 

kierowanych do mnie, do polskiego rządu, mniej na 
temat uchwały, jestem zobowiązana odpowiedzieć 
i zaplanować z państwem przyszłość. Na razie zbiorę 
tylko te, które dotyczą państwa uchwały, bo to nie 
jest ustawa. Ustawa ma inną rangę niż uchwała Sej-
mu Dzieci i Młodzieży. 

Proszę państwa, więc te uwagi dotyczące popra-
wek rzeczywiście były wszystkie bardzo ważne i istot-
ne. Myślę, że będzie możliwość, żebyście państwo te 
poprawki wprowadzili, choć jeżeli chodzi o jedną z po-
prawek – jeżeli mogę się wtrącić, nie ja jestem gospo-
darzem tejże uchwały – jednego z posłów, który mó-
wił, że błędem w uchwale jest to, że zobowiązuje się 
nie tylko polski rząd, ale polski samorząd do tego, 
żeby finansował tego rodzaju inicjatywy młodzieży, 
nie tylko każdego, to jest on w błędzie, dlatego że 
dystrybucja środków publicznych jest właśnie taka, 
to znaczy podatki biorą samorządy, podatki bierze 
państwo, podatki są rozdysponowane do samorządu, 
do samorządu powiatowego, wojewódzkiego i budże-
tu państwa. I tam, zgodnie z ustawą o samorządzie 
gminnym, są zapisy, jakie są zadania tejże gminy, 
m.in. właśnie wspieranie tego rodzaju inicjatyw. I po-
seł też przy tej okazji mówił o rozdawnictwie pienię-
dzy, o tym, że właściwie nie trzeba się wtrącać do 
samorządów. 

Proszę państwa, konstytucja, którą panie tutaj 
– mam nadzieję, że ją przeczytały (Oklaski) – wyma-
chują, wyraźnie mówi, kto ma jakie obowiązki. Dla-
tego tak ważna jest historia, historia jest wiedzą, 
historia jest faktem, historia jest też wiedzą o kon-
stytucji, nie tylko o tej Konstytucji 3 maja, bo przy-
pominam, że była ona wybitna, choć w bardzo dys-
kusyjnych okolicznościach podjęta – myślę, że warto 
na ten temat poczytać – ale była istotnym elemen-
tem, nie zapobiegła rozbiorowi państwa, kolejnym 
rozbiorom. Rzeczywiście moglibyśmy tutaj podysku-
tować. I tam w konstytucji jest napisane, jaki jest 
podział administracyjny kraju, kto ma jakie obowiąz-
ki, jaka jest dystrybucja środków. 

Jednocześnie pan poseł apelował o naukę ekono-
mii. Okej, ja najpierw mówię: matematyka, z której 
licealiści na maturze mają po 30%, i to nie jest wina 
licealistów, tylko podstawy programowej, że tak, a nie 
inaczej tej matematyki się uczy. Bez matematyki 
w XXI w. zginiecie. (Oklaski) I jeżeli moja odpowie-
dzialność nie doprowadzi przez następnych wiele 
lat… Proszę państwa, w edukacji nic się nie wydarzy 
w ciągu jednego roku i to nie są happeningi, efekt 
będzie musiał przyjść dopiero za kilka lat. Bo trzeba 
rzeczywiście wypracować określone mechanizmy i zmie-
nić podstawy, podręczniki, zmienić etapy, zadbać o czte-
roletnie liceum, matura nie może być wynikiem kur-
su przygotowującego do matury, dwuletniego w do-
datku. Sami definiujecie ten system. Nie pozostawiaj-
cie złudzeń, nie zgadzacie się z tym systemem. A jed-
nocześnie chcę przypomnieć, że jest przedsiębior-
czość, kolejny nieefektywny przedmiot, który nie daje 

Poseł Kacper Nowina-Konopka
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wam projektu w postaci umiejętności założenia firmy 
właściwie zaraz po skończonej szkole. 

Też podnosicie państwo kwestię 500+. To rzeczy-
wiście jest większa edukacja, dlatego że dokładnie 
odwrotnie, łącznie z Komisją Europejską… To jest 
bardzo duży wskaźnik jednak wzmocnienia budżetu. 
I to nie jest, proszę państwa, rozdawnictwo, ale 
współodpowiedzialność, bo rozumiem, że mam prze-
de wszystkim młodzież, choć nie tylko, uczącą się 
w publicznej szkole, niepublicznej szkole, nie mówię 
o prywatnych korzystających z publicznej służby 
zdrowia. Tak świat jest skonstruowany, na tym po-
lega państwo. Jeżeli wszyscy nie będziemy płacić 
podatków i będziemy mówić: nie, to moja wolność, to 
znaczy, że inna wolność jest zagrożona, bo wolność 
kończy się tam, gdzie przeszkadza drugiemu człowie-
kowi, inaczej to jest po prostu anarchia. 500+, proszę 
państwa, to jest odpowiedzialność za każde dziecko, 
za każde dziecko i za to, żeby te pieniądze wracały 
do budżetu, bo te pieniądze wrócą do budżetu, nikt 
sobie do skarpetki tych pieniędzy nie schowa, wyda 
na książki, wyda na podręczniki, wyda na buty, wyda 
na kurtki. Uważacie, że dzieci w Polsce na to nie 
zasługują? (Oklaski) Mało tego, my jesteśmy ostat-
nim krajem w Unii Europejskiej, który jeszcze tego 
nie zrobił. To jest nasza wspólna odpowiedzialność. 
Jesteśmy jednym z nielicznych krajów, który ma dwie 
zmiany, nie wiem czy wiecie. Tłumaczę, kiedy roz-
mawiam z ministrami edukacji, bo w ogóle nie wie-
dzą, co to znaczy: dwie zmiany. I ministrowie uwa-
żają, że tłumacze się mylą, bo w systemie edukacji 
takiego słowa nie ma. Jesteśmy jednym z nielicznych 
krajów, gdzie w szkole się nie je. A to jest podstawowe 
prawo, to nie jest zasiłek, tylko to jest podstawowe 
prawo dziecka, żeby zjeść w szkole. My to, proszę 
państwa, chcemy zmieniać. Pół roku trzeba napra-
wiać system. I tutaj jedna z ostatnich posłanek po-
wiedziała: nic nie naprawiajcie. No to w jaki sposób 
zapewnić godne życie, nie naprawiając tego wszyst-
kiego, co państwo tutaj definiujecie? Rozejm, obozy 
zwalczające się – no państwo rzeczywiście również 
mają swoje emocje. Nie możecie żadnemu posłowi 
zarzucić, że jest czy ma być wyrzucony na śmietnik. 
To nieuczciwe, tak nie wolno mówić. Temperujmy się 
nawzajem, szanujmy się nawzajem, odpowiadajmy za 
siebie nawzajem. Zarzucacie polskiemu parlamento-
wi… Oczywiście to są emocje, nie zawsze padają do-
bre słowa, ale przecież wy macie być tymi, którzy 
będą wyciągać dokładnie odwrotne wnioski, bo tak 
też się można uczyć, widząc zły przykład: nie, ja tak 
postępować nie będę. A więc nie twórzcie kalek z te-
lewizji. Wy macie być, jak to jeden z posłów powie-
dział, elitą tego kraju. Wy macie sami ją tworzyć, 
macie sami za ten kraj odpowiadać, nie powtarzając 
czasami oczywiście błędów dorosłych, dorośli popeł-
niają błędy, i im częściej i odpowiedzialniej, i odważ-

niej będą się do tego przyznawać, ale na zasadzie 
absolutnie partnerskiej dyskusji… 

Jeden z posłów – proszę państwa, bo ja rozumiem, 
że wzajemnie się szanujemy i razem się edukujemy 
– który tutaj mówił, też dokonywał manipulacji, że 
gdyby nie było Unii Europejskiej, nie byłoby dróg, nie 
byłoby, przepraszam, dworców kolejowych. (Oklaski) 
Ja posłowi chcę tylko przypomnieć, na czym polega 
Unia Europejska i Parlament Europejski, i Komisja 
Europejska. Myślę, że państwo w większości wiedzą, 
że my płacimy składki do Unii Europejskiej, więc to 
są również nasze pieniądze. (Oklaski) 

Mamy tam być partnerami, nie ma żadnego trak-
tatu ani żadnej umowy międzynarodowej, która 
upoważniałaby kogoś innego niż parlament, niż 
władze uchwałodawczą, ustawodawczą, konstytucje 
– nie ma innego organu nadrzędnego nad Rzeczą-
pospolitą. W związku z tym, proszę państwa, wma-
wianie sobie nawzajem, że ktoś wydaje nam jakieś 
polecenia i że w związku z tym cierpi na tym wize-
runek państwa – nie, przeczytajcie państwo traktat 
z Lizbony. Ja należę do tych niewielu osób, które 
znają ten traktat. (Oklaski) Przeczytajcie i zobacz-
cie, jaka jest odpowiedzialność każdego państwa, 
jakie są kompetencje Komisji Europejskiej i Parla-
mentu Europejskiego. Parlament Europejski, Komi-
sja Europejska, Unia Europejska też widzą, że potra-
fimy dyskutować o zmianie edukacji przed zmianą, 
z szacunku dla obywateli. 

Jednocześnie mam do państwa prośbę. Nie uży-
wajmy słów: zabić, zniszczyć, zlikwidować, usunąć. 
Uczmy się szacunku. Właśnie po to są lekcje historii, 
żeby tego szacunku i pokazywania, do czego prowa-
dzą złe słowa, agresja, nakręcanie tejże agresji, rów-
nież zmienić. Kiedy, proszę państwa, mowa jest o tym 
– odwołuję się do tego, bo chcę uszanować każdego 
z posłów – że ten sejmik, na którym jesteście, jest bez 
sensu… Ale mówi to członek tego Sejmu, który się 
o to starał. W związku z tym trzeba ten czas maksy-
malnie wykorzystać. 

Proszę państwa, zadeklarowałam, co się stanie, 
jak poważnie państwa traktuję. Będę chciała promo-
wać państwa uchwałę w samorządach, jak również 
w polskim parlamencie czy w polskim rządzie. Po-
ważnie to traktuję. Słusznie ktoś powiedział, że trud-
no jest zapisać, że każdy uczeń ma prawo do dowolnej 
wycieczki do dowolnego miejsca pamięci na całym 
świecie, bo rzeczywiście jest to po prostu zadanie 
niewykonalne, które zrujnowałoby absolutnie każdy 
budżet. Wykorzystajcie więc państwo jak najlepiej to 
spotkanie, ustalcie zasady, nie pozwólcie się trakto-
wać eventowo, że oto coś się dzieje, coś zrobiliście, 
i koniec. Tak jak powiedział jeden z posłów, to już wy 
jesteście odpowiedzialni za tworzenie grup. Jesteście 
tymi najwybitniejszymi, wygraliście, więc twórzcie 
wokół siebie grupy, które będą potrafiły realizować 
tę uchwałę, a jednocześnie wspierać się poprzez do-
stęp do pieniędzy samorządu, bo też jeden z posłów 
powiedział, że właściwie chodzi o pieniądze, a nie 
o emocje, nie o wolontariat. Proszę państwa, byłam 

Minister Edukacji Narodowej  
Anna Zalewska
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na dziesiątkach smutnych, bardzo drogich imprez za 
pieniądze europejskie, bo to były takie pieniądze do 
szybkiego wydawania, na których nikogo nie było, bo 
nie było tam emocji, bo nie było potrzeby, a były duże 
pieniądze. (Oklaski) 

I jeszcze, proszę państwa, kiedy mówicie o posza-
nowaniu prawa, o głosie społeczeństwa – to właśnie 
próbujemy wypracować. Próbuję wypracować takie 
mechanizmy, żebyście rzeczywiście mogli być repre-
zentowani na różnych forach. Zastanówcie się – to 
głos do posła, który mówił, że ten Sejm powinien 
trwać przez cały rok i że państwo powinni się spoty-
kać. Zastanówmy się, bo jesteście tutaj wybrańcami, 
czy rzeczywiście nie zobowiązać się do tego, żeby na 
poziomie wojewódzkim były takie reprezentacje, któ-
re was również będą wysłuchiwać, że będą ustalone 
rytmiczne spotkania. (Oklaski) Przecież trzeba pań-
stwa w jakiś sposób finansować, więc trzeba to przy-
porządkować do jakiegoś organu. Nie rozstańcie się 
po evencie, potraktujmy poważnie nasze spotkanie. 
Ja też jestem do waszej dyspozycji i staram się was 
logistycznie wesprzeć. 

Dosłownie na końcu, wracając do tematu, wspo-
mnę o historii. Historia – jeszcze raz to powtarzam 
– daje wam poczucie bezpieczeństwa, odpowiedzial-
ności, możliwość nieulegania manipulacjom, niepo-
wtarzania bezmyślnie tego, co bardzo często w spo-
sób wyalienowany macie podane w mediach. Czasami 
warto iść do biura poselskiego, porozmawiać z po-
słem, obojętnie z którym – z tym, którego lubicie, 
z tym, którego nie lubicie, przeciwko któremu prote-
stujecie. Wiele tych kwestii zostałoby wyjaśnionych. 

Padło tu sformułowanie, że rząd będzie zagrażał 
życiu kobiety, bo przygotowuje projekt ustawy. Pro-
szę państwa, to jest organizacja, podpisy zbiera sto-
warzyszenie. Czy uważacie, że ktoś, kto ma poglądy 
inne od waszych, musi być w Polsce dyskryminowa-
ny? Ma prawo do zbierania podpisów. Dopiero polski 
parlament będzie na ten temat dyskutował. 

Proszę państwa, długo byśmy mogli dyskutować 
o Trybunale Konstytucyjnym, dlatego pytałam panie 
posłanki, czy przeczytały konstytucję. Możemy po-
dyskutować o konstytucji i o Trybunale Konstytucyj-
nym. Nie powtarzajcie tego, co jest w telewizji. Prze-
czytajcie konstytucję i przeczytajcie ustawę, która 
reguluje zasady funkcjonowania trybunału. (Okla-
ski) Ale to już tylko tak, żeby uszanować każde z pań-
stwa sformułowań. 

Jeszcze jedna ważna rzecz. Nie można zmuszać 
do historii, nie można zmuszać do patriotyzmu. Na 
pewno do patriotyzmu nie można zmuszać, a historia 
to odpowiedzialność za każdego obywatela, ale każdy 
obywatel jest patriotą. Obojętnie, jak ten patriotyzm 
rozumie. Bo to jest nie tylko odpowiedzialność za 
siebie, ale też za swoja rodzinę i za swoją społeczność. 
Mam nadzieję, że będziemy się widywać, że będziemy 
współpracować. Ci, którzy są niezadowoleni, chcieli-

by po pół roku mieć efekty, o których marzą, i na-
tychmiast narysowane życie. Życie sami będziecie 
budować razem z nami, już niedługo, bo za moment 
staniecie się dorosłymi ludźmi i sami weźmiecie za 
to odpowiedzialność. To życie będziecie mogli kreo-
wać tak, jak będziecie je sobie wyobrażać, ale pamię-
tajcie, zawsze w odpowiedzialności za siebie i za dru-
giego człowieka. Bardzo wam dziękuję. (Oklaski) 

Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży 
Igor Żarnowski:

Dziękuję, pani minister.
Zamykam dyskusję.
Wysoka Izbo! Wicemarszałek Sejmu pan Joachim 

Brudziński w związku z innymi ważnymi obowiąz-
kami musiał opuścić nasze obrady.

W dalszej części towarzyszyć nam będzie wice-
marszałek Sejmu pan Stanisław Tyszka. (Oklaski)

W regulaminowym terminie i trybie zgłoszono 
poprawki do projektu uchwały*).

W związku z tym Sejm Dzieci i Młodzieży podej-
mie decyzję w sprawie ich przyjęcia bądź odrzucenia 
w głosowaniu.

Zestawienie zgłoszonych poprawek zostało wyło-
żone na ławy poselskie.

Przed przystąpieniem do głosowania zapoznam 
koleżanki i kolegów posłów ze sposobem obsługi elek-
tronicznego urządzenia do liczenia głosów.

Za chwilę zadam wam pytania: Kto jest za przy-
jęciem poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzy-
mał? W trakcie ich zadawania należy nacisnąć przy-
cisk odpowiadający waszemu stanowisku. Posłowie, 
którzy chcą zagłosować za, naciskają przycisk zielo-
ny. Posłowie, którzy chcą zagłosować przeciw, naci-
skają przycisk czerwony. Posłowie, którzy chcą 
wstrzymać się od głosu, naciskają przycisk żółty.

Oddanie głosu jest potwierdzone stałym świece-
niem lampki odpowiedniego koloru na znajdującym 
się przed wami urządzeniu do głosowania. Do końca 
głosowania możecie zmienić wasze stanowisko.

Uważajcie! Wciśnięcie przycisku przed rozpoczę-
ciem głosowania lub po jego zakończeniu spowoduje, 
że głos nie zostanie policzony.

Wyniki głosowania ukażą się po chwili na tabli-
cach świetlnych.

Za chwilę będę kolejno przedstawiał poprawki.
Bezpośrednio po przedstawieniu poprawki pod-

dam ją pod głosowanie.
Przechodzimy do głosowania.
W pierwszej kolejności pod głosowanie poddam 

zgłoszone poprawki, a następnie przystąpimy do gło-
sowania nad całością projektu uchwały.

W 1. poprawce wnioskodawcy proponują nowe 
brzmienie projektu uchwały.

Minister Edukacji Narodowej  
Anna Zalewska

*) Teksty zgłoszonych poprawek – w załączniku nr 1.
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Przyjęcie tej poprawki spowoduje podjęcie uchwa-
ły w brzmieniu proponowanym przez wnioskodaw-
ców oraz bezprzedmiotowość pozostałych propozycji.

Przystępujemy do głosowania.
Kto z koleżanek i kolegów posłów jest za przyję-

ciem 1. poprawki, a tym samym za podjęciem uchwa-
ły w sprawie miejsc pamięci – materialnego świade-
ctwa wydarzeń istotnych dla lokalnej i narodowej 
tożsamości, w brzmieniu proponowanym przez wnio-
skodawców, zechce podnieść rękę i nacisnąć zielony 
przycisk. 

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
W głosowaniu wzięło udział 395 posłów. Za głoso-

wało 41 posłów, przeciw głosowało 280 posłów, 
wstrzymało się 74 posłów. 

Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił. (Oklaski)
W 2. poprawce polegającej m.in. na dodaniu arty-

kułu wnioskodawcy proponują, aby powołać na rocz-
ną kadencję Sejm Dzieci i Młodzieży. 

W poprawce tej wnioskodawcy proponują również 
zmianę tytułu projektu uchwały, zmianę preambuły, 
a także dodanie załącznika do projektu uchwały.

Przystępujemy do głosowania.
Kto z koleżanek i kolegów posłów jest za przyję-

ciem 2. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć 
przycisk.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
W głosowaniu udział wzięło 449 posłów. Za głoso-

wało 355 posłów, przeciw głosowało 57 posłów, 
wstrzymało się 37 posłów.

Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął. (Oklaski)
W 3. poprawce do art. 2 ust. 2 wnioskodawcy pro-

ponują, aby zgłoszenie miejsca pamięci zawierało 
również informacje o własności nieruchomości i for-
mie jej udostępnienia gminie, na terenie której to 
miejsce się znajduje.

Przystępujemy do głosowania.
Kto z koleżanek i kolegów posłów jest za przyję-

ciem 3. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć 
przycisk.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
W głosowaniu wzięło udział 451 posłów. Za głoso-

wało 289 posłów, przeciw głosowało 56 posłów, 
wstrzymało się 106 posłów.

Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął. (Oklaski)
Propozycja nr 4 nie ma formy poprawki, tzn. nie 

zawiera konkretnej zmiany treści pkt 2 w art. 3. 
W związku z tym nie poddam jej pod głosowanie.
W poprawce 5. wnioskodawcy proponują nowe 

brzmienie art. 12 dotyczącego tworzenia w przyszło-
ści miejsc pamięci.

Przyjęcie tej poprawki spowoduje bezprzedmioto-
wość poprawki nr 6.

Przystępujemy do głosowania.

Kto z koleżanek i kolegów posłów jest za przyję-
ciem 5. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć 
przycisk.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
W głosowaniu udział wzięło 450 posłów. Za głoso-

wało 44 posłów, przeciw głosowało 260 posłów, 
wstrzymało się 146 posłów. 

Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił. (Oklaski)
W 6. poprawce do art. 12 wnioskodawcy proponu-

ją, aby za utrzymanie dobrego stanu technicznego, 
porządku i estetyki miejsc pamięci odpowiedzialne 
były władze samorządowe na terenach będących 
własnością samorządu terytorialnego lub im udo-
stępnionych na zasadzie umów lub porozumień.

Przystępujemy do głosowania.
Kto z koleżanek i kolegów posłów jest za przyję-

ciem 6. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć 
przycisk.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
W głosowaniu udział wzięło 453 posłów. Za głoso-

wało 379 posłów, przeciw głosowało 26 posłów, 
wstrzymało się 48 posłów.

Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął. (Oklaski) 
W 7. poprawce wnioskodawcy proponują skreślić 

art. 18.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z koleżanek i kolegów posłów jest za przyję-

ciem 7. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć 
przycisk.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
W głosowaniu udział wzięło 450 posłów. Za głoso-

wało 51 posłów, przeciw głosowało 238 posłów, 
wstrzymało się 161 posłów.

Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił. (Oklaski)
W 8. poprawce polegającej na dodaniu po art. 18 

nowego artykułu wnioskodawcy proponują, aby miej-
sca pamięci poświęcone organizacjom działającym na 
szkodę Polski w czasie II wojny światowej wykluczyć 
z działań mających na celu promocję i dofinansowa-
nie, o których mowa w tej uchwale.

Przystępujemy do głosowania.
Kto z koleżanek i kolegów posłów jest za przyję-

ciem 8. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć 
przycisk.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? 
W głosowaniu udział wzięło 451 posłów. Za głoso-

wało 370 posłów, przeciw głosowało 25 posłów, 
wstrzymało się 56 posłów. 

Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął. (Oklaski)
W 9. poprawce polegającej na dodaniu po art. 18 

nowego artykułu wnioskodawcy proponują, aby szcze-
gólną pamięcią otoczyć również miejsca pamięci znaj-
dujące się poza terenami Rzeczypospolitej Polskiej, 
które stanowią bardzo ważne dziedzictwo historycz-
no-kulturowe dla Polaków mieszkających w ojczyź-
nie, Polonii oraz społeczności lokalnych.

Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży  
Igor Żarnowski
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Przystępujemy do głosowania.
Kto z koleżanek i kolegów posłów jest za przyję-

ciem 9. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć 
przycisk.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? 
W głosowaniu udział wzięło 453 posłów. Za głoso-

wało 393 posłów, przeciw głosowało 19 posłów, 
wstrzymało się 41 posłów. 

Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął. (Oklaski)
Przystępujemy do głosowania nad całością pro-

jektu uchwały.
Kto z koleżanek i kolegów posłów jest za przyję-

ciem w całości projektu uchwały w sprawie miejsc pa-
mięci – materialnego świadectwa wydarzeń istotnych 
dla lokalnej i narodowej tożsamości, w brzmieniu pro-
ponowanym przez komisję, wraz z przyjętymi popraw-
kami, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? 
W głosowaniu udział wzięło 453 posłów. Za głoso-

wało 414 posłów, przeciw głosowało 19 posłów, 
wstrzymało się 20 posłów. (Oklaski)

Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę (Zebrani 
wstają, długotrwałe oklaski) w sprawie miejsc pamię-
ci – materialnego świadectwa wydarzeń istotnych dla 
lokalnej i narodowej tożsamości oraz w sprawie po-
wołania kadencyjnego Sejmu Dzieci i Młodzieży*).

Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie projektu 
uchwały.

Koleżanki i Koledzy! Porządek dzienny XXII sesji 
Sejmu Dzieci i Młodzieży został wyczerpany.

Uchwała podjęta przez Sejm Dzieci i Młodzieży 
zostanie podpisana przez marszałków, a następnie 
zostanie przekazana marszałkowi Sejmu. 

Na tym kończymy XXII sesję Sejmu Dzieci i Mło-
dzieży.

Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy pomogli 
zorganizować nasze obrady, w tym pracownikom Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju 
Edukacji, Instytutu Pamięci Narodowej oraz Kance-
larii Sejmu, w tym Biura Legislacyjnego, Wszechnicy 
Sejmowej oraz Sekretariatu Posiedzeń Sejmu. 

Zamykam posiedzenie. (Zebrani wstają, długo-
trwałe oklaski)

(Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży trzykrotnie 
uderza laską marszałkowską) 

(Koniec posiedzenia o godz. 13 min 08) 

*) Tekst uchwały – w załączniku nr 2.

Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży  
Igor Żarnowski



Zestawienie poprawek
zgłoszonych do projektu uchwały 

XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży
w sprawie miejsc pamięci 

– materialnego świadectwa wydarzeń
istotnych dla lokalnej i narodowej tożsamości

1) uchwale nadać brzmienie:

„UCHWAŁA
XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

z dnia 1 czerwca 2016 r.
w sprawie miejsc pamięci – materialnego świadectwa 

wydarzeń istotnych
dla lokalnej i narodowej tożsamości

My, posłowie na XXII sesję Sejmu Dzieci i Mło-
dzieży, w trosce o miejsca pamięci i działania mające 
na celu propagowanie wiedzy o nich i ich promocję 
oraz wzrost zainteresowania obiektami o charakte-
rze historycznym wśród lokalnej społeczności, uwa-
żamy, że:

Art. 1.
1. Znaczącym problemem jest brak zainteresowa-

nia miejscami pamięci wynikający z niskiej świado-
mości społeczności lokalnych.

2. Informacje o miejscach pamięci winny być roz-
powszechniane poprzez:

1) właściwe ukierunkowanie programów naucza-
nia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na lokal-
ną historię;

2) zaangażowanie mediów publicznych;
3) organizowanie akcji społecznych promujących 

miejsca pamięci.

Art. 2.
1. Należy utworzyć bazę danych zawierającą in-

formacje dotyczące miejsc pamięci na terenie Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Za utworzenie katalogu w obrębie 
danego województwa powinien być odpowiedzialny 
podmiot wyznaczony przez Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego.

2. Każdy obywatel powinien mieć prawo do zgło-
szenia miejsca pamięci. Zaleca się, aby zgłoszenie 

zawierało krótki opis miejsca, informację o jego loka-
lizacji, określenie związanej z nim tematyki oraz 
informację o podmiocie odpowiedzialnym za jego 
ochronę. Każdy wniosek powinien być zaopiniowany 
przez podmiot, o którym mowa w ust. 1.

3. Katalog miejsc pamięci powinien być ogólnodo-
stępny, również w formie interaktywnej mapy, na 
którą naniesione byłyby miejsca pamięci. Mapa po-
winna być na bieżąco aktualizowana.

4. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
powinno uruchomić internetową platformę wspierającą 
wszelkie inicjatywy społeczne w zakresie ochrony i pro-
mocji lokalnych miejsc pamięci. Apelujemy o powołanie 
koordynatora, który udzielałby wsparcia, porad praw-
nych i informacji pomysłodawcom projektów.

Art. 3.
1. Problemem jest brak środków finansowych 

przeznaczonych na opiekę nad miejscami pamięci.
2. Należałoby wziąć pod uwagę finansowanie no-

wych miejsc pamięci i opiekę nad obecnie istniejący-
mi podczas zgłaszania projektów w ramach budżetów 
obywatelskich.

3. W pozyskiwanie dodatkowych środków warto 
zaangażować także społeczeństwo oraz organizacje 
pozarządowe.

4. Środki można pozyskiwać dzięki organizacji 
kwest, zbiórek i dobrowolnym wpłatom.

Art. 4.
1. W celu wyróżnienia miejsc pamięci w przestrze-

ni publicznej należy, w porozumieniu z Minister-
stwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odpo-
wiednio oznakować miejsca pamięci.

2. Miejsca pamięci należy przyporządkować do 
odpowiedniej kategorii:

1) mogiły, groby, cmentarze;
2) tablice i pomniki upamiętniające wydarzenia 

ważne z punktu widzenia społeczności lokal-
nej i ogólnopolskiej;

3) tablice i pomniki upamiętniające postacie 
związane z historią;

4) miejsca kaźni;
5) inne miejsca związane z historią Polski lub 

regionu, w którym się znajdują.

Załącznik nr 1

Teksty zgłoszonych poprawek
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3. Oznakowanie miejsc powinno być jednolite, pro-
ste w swojej formie, subtelne oraz czytelne (z uwzględ-
nieniem potrzeb osób niepełnosprawnych). Proponu-
jemy oznaczenia kolorystyczne zgodne z przyporząd-
kowaniem do poszczególnych kategorii tematycznych.

Art. 5.
1. Należy ujednolicić informacje, które znajdowa-

łyby się na oficjalnej stronie internetowej o zasięgu 
ogólnopolskim, prowadzonej w języku polskim i języku 
obcym istotnym dla danego miejsca pamięci. Władze 
samorządowe, w uzgodnieniu z właściwymi instytu-
cjami, wyznaczą osoby do prowadzenia tych stron.

2. Do przygotowania informacji, o których mowa 
w ust. 1, obowiązane są jednostki samorządu teryto-
rialnego.

Art. 6.
Za utrzymanie dobrego stanu technicznego, po-

rządku i estetyki miejsc pamięci odpowiedzialne są 
władze samorządowe. Zachęca się też organizacje 
pozarządowe oraz obywateli do prowadzenia tego 
typu działań.

Art. 7.
1. Na terenie poszczególnych jednostek samorzą-

du terytorialnego należy prowadzić akcje promocyjne 
w zakresie poszerzania wiedzy o miejscach pamięci. 
Działania te mogą być podejmowane przez organiza-
cje i obywateli, aby te inicjatywy nabrały jak najbar-
dziej oddolnego i obywatelskiego charakteru. Samo-
rząd powinien wspierać takie działania, obejmując 
nad nimi patronat bądź udostępniając nieodpłatnie 
słupy informacyjne.

2. Przez akcje promocyjne związane z miejscami 
pamięci rozumie się: spotkania z regionalistami, wy-
kłady, wystawy, prelekcje, konkursy, wycieczki, hi-
storyczne imprezy plenerowe, przeprowadzanie no-
tacji ze świadkami historii, tworzenie i wspieranie 
istniejących klubów historycznych i inne działania 
związane z promocją danego miejsca pamięci.

3. Propagowanie i promocja miejsc pamięci po-
winny odbywać się w sposób innowacyjny i interak-
tywny, aby zwiększyć zainteresowanie miejscami 
pamięci, zwłaszcza wśród ludzi młodych.

4. W celu popularyzacji wiedzy na temat miejsc 
pamięci szkoły powinny nawiązać współpracę z właś-
ciwymi instytucjami oraz organizacjami pozarządo-
wymi. Współpraca mogłaby polegać na przekazywa-
niu materiałów edukacyjnych, prowadzeniu konsul-
tacji merytorycznych i wspólnym organizowaniu 
wydarzeń mających na celu popularyzację wiedzy na 
temat miejsc pamięci.

5. Uczniowie nie mogą być zmuszani do uczestni-
ctwa w wyżej wymienionych wydarzeniach organi-
zowanych przez szkołę lub organizacje z nią współ-
pracujące.

6. Przedstawianie informacji o wybranych miej-
scach pamięci powinno odbywać się z zastosowaniem 
technik innowacyjnych i interaktywnych, takich jak:

1) tablice;
2) prezentacje multimedialne;
3) ławeczki multimedialne;
4) happeningi;
5) gry miejskie;
6) szlaki turystyczne w miejscach, gdzie są po-

trzebne.”;

(poseł Hubert Wejman wraz z grupą posłów)

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 1 spowoduje bez-
przedmiotowość pozostałych poprawek.

2) a) tytułowi uchwały nadać brzmienie:
„Uchwała XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży  

z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie miejsc pamięci  
– materialnego świadectwa wydarzeń istotnych dla 
lokalnej i narodowej tożsamości oraz w sprawie po-
wołania kadencyjnego Sejmu Dzieci i Młodzieży”,

b) preambule nadać brzmienie:
„My, posłowie na XXII sesję Sejmu Dzieci i Mło-

dzieży, w trosce o miejsca pamięci i działania mające 
na celu propagowanie wiedzy o nich i ich promocję 
oraz wzrost zainteresowania obiektami o charakte-
rze historycznym wśród lokalnej społeczności, jak 
również w trosce o rozwój prospołecznych, demokra-
tycznych postaw wśród młodzieży, uważamy, że:”,

c) po art. 18 dodać nowy artykuł w brzmieniu:
„Art…. 1. Należy zapewnić młodzieży możliwość 

swobodnego wyrażania opinii na tematy związane  
z bieżącym funkcjonowaniem państwa oraz w spra-
wach związanych bezpośrednio z młodzieżą.

2. W celu realizacji zadania, o którym mowa  
w ust. 1, należy powołać Sejm Dzieci i Młodzieży oraz 
zapewnić środki niezbędne do jego funkcjonowania.

3. Sejm Dzieci i Młodzieży jest powoływany na 
roczną kadencję.

4. Zasady działania Sejmu Dzieci i Młodzieży uję-
te są w załączniku do uchwały „Statut Sejmu Dzieci 
i Młodzieży”.”,

d) dodać załącznik nr 1 w brzmieniu:

„Statut Sejmu Dzieci i Młodzieży

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sejm Dzieci i Młodzieży, zwany dalej „Sejmem”, 
jest organem konsultacyjnym reprezentującym dzie-
ci i młodzież zamieszkujące na terenie Rzeczypospo-
litej Polskiej.

2. Dla realizacji celów statutowych Sejm może 
działać na terenie innych państw, z poszanowaniem 
ich prawa.

3. Sejm może należeć do międzynarodowych or-
ganizacji o podobnych celach i założeniach.
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ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

4. Sejm inicjuje, wspiera oraz rozwija młodzieżo-
we pomysły obywatelskie na terytorium całej Rze-
czypospolitej Polskiej.

5. Sejm podejmuje uchwały.
6. Uchwały Sejmu nie mają mocy prawnej.
7. Sejm może wydawać specjalne oświadczenia 

oraz komunikaty.
8. Sejm publikuje swoje uchwały, oświadczenia 

oraz komunikaty za pośrednictwem Wszechnicy Sej-
mowej na stronie internetowej Sejmu Rzeczypospo-
litej Polskiej oraz na portalach społecznościowych  
i w mediach.

ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA PRACY SEJMU

9. Sejm składa się z 460 posłów.
10. Posłowie działają na rzecz młodzieży i nie po-

bierają za swoje działania wynagrodzenia.
11. Wybory do Sejmu przeprowadza Kancelaria 

Sejmu RP w formie procesu rekrutacyjnego. Jego 
przebieg określają odrębne przepisy.

12. Sejm wybierany jest na roczną kadencję. Ka-
dencja Sejmu zaczyna się w dniu pierwszego posie-
dzenia i trwa do dnia poprzedzającego dzień zebrania 
się Sejmu następnej kadencji.

13. Sejmem pierwszej kadencji jest Sejm Dzieci  
i Młodzieży obradujący w roku szkolnym 2015/2016 
w ramach XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

14. Posłem na Sejm może być obywatel polski, 
który w dniu poprzedzającym dzień objęcia funkcji 
nie ma skończonych 20 lat.

15. Posłem nie może zostać osoba skazana pra-
womocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności 
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia pub-
licznego.

16. Sejm obraduje na posiedzeniach.
17. Obsługę posiedzeń Sejmu powierza się Kance-

larii Sejmu.
18. Sejm obraduje zgodnie z Regulaminem Sejmu, 

który szczegółowo określa zasady bieżącej pracy Sejmu.
19. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Sejmu 

zwołuje Marszałek Sejmu poprzedniej kadencji na 
dzień 1 czerwca.

20. Sejm podejmuje uchwały zwykłą większością 
głosów w obecności co najmniej 230 posłów, chyba że 
Statut stanowi inaczej.

21. Organami Sejmu są:
a) Marszałkowie Sejmu, wybierani na posiedze-

niu Komisji Problemowej z jej grona przez 
członków Komisji, którzy przewodniczą obra-
dom Sejmu, strzegą praw Sejmu oraz repre-
zentują Sejm na zewnątrz,

b) Komisja Etyki, 10-osobowy kolegialny organ 
wybierany na pierwszym posiedzeniu przez 
Sejm spośród posłów, która opiniuje wnioski 

pkt 17 niniejszego Statutu; komisja na pierw-
szym posiedzeniu wybiera ze swojego grona 
Przewodniczącego.

22. W przypadku rezygnacji z funkcji bądź utraty 
mandatu poselskiego przez Marszałka do czasu wy-
boru nowego Marszałka jego funkcję pełni Przewod-
niczący Komisji Etyki.

23. Sejm powołuje komisje stałe oraz może powo-
ływać komisje nadzwyczajne.

24. Posiedzenia Sejmu są jawne.
25. Sejm zbiera się przynajmniej raz na kwartał 

lub w szczególnych sytuacjach na nadzwyczajnych po-
siedzeniach, które zwołuje Marszałek Sejmu z własnej 
inicjatywy lub na wniosek 40 posłów, jednak nie częś-
ciej niż co 60 dni.

26. Posłowie z każdego województwa wybierają 
spośród swojego grona Przewodniczącego, który or-
ganizuje comiesięczne spotkania posłów. Spotkania 
te mają charakter obligatoryjny, ich organizację po-
wierza się pracownikom wojewódzkich kuratoriów 
oświaty.

27. Utrata uprawnień poselskich następuje na 
skutek:

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Marszałka,
b) wykluczenia przez Komisję Etyki:

— z powodu łamania Statutu i nieprzestrze-
gania uchwał Sejmu,

— z powodu notorycznego niebrania udziału 
w pracach Sejmu,

c) śmierci posła lub trwałej niemożności pełnie-
nia obowiązków posła.

ROZDZIAŁ IV
MAJĄTEK I FUNDUSZE

28. Sejm dysponuje budżetem.
29. Budżet Sejmu jest subwencją rządową.
30. Sejm ma wyłączność w decydowaniu o podzia-

le budżetu i wszelkich formach jego wykorzystania.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

31. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwa-
łę o rozwiązaniu Sejmu Sejm podejmuje większością  
2/3 głosów w obecności co najmniej 230 posłów.

32. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu, Sejm okre-
śla sposób jego likwidacji.”;

(poseł Aleksander Wiaderek wraz z grupą posłów)

3) w art. 2 ust. 2 nadać brzmienie:
„2. Każdy obywatel powinien mieć prawo do zgło-

szenia miejsca pamięci. Zaleca się, aby zgłoszenie 
zawierało krótki opis miejsca, informację o jego loka-
lizacji, określenie związanej z nim tematyki oraz 
informację o własności nieruchomości i formie jej 
udostępnienia gminie, na której terenie znajduje się 
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miejsce pamięci, oraz informację o podmiocie odpo-
wiedzialnym za jego ochronę. Każdy wniosek powi-
nien być zaopiniowany przez podmiot, o którym 
mowa w ust. 1.”;

(poseł Kacper Nowina-Konopka wraz z grupą posłów)

4) w art. 3 ust. 2 proponuję zmianę finansowania. 
Nie może być ono przekazane ze środków samorządu 
terytorialnego, co opisuje art. 165 ust. 1 Konstytucji 
RP. Finansowanie nowych miejsc pamięci powinno 
zostać wzięte pod uwagę przy uchwalaniu budżetu 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
które może przekazać część środków organom samo-
rządu terytorialnego.”;

(poseł Kacper Nowina-Konopka wraz z grupą posłów)

Uwaga: propozycja dotycząca art. 3 ust. 2 nie ma 
formy poprawki.

5) art. 12 nadać brzmienie:
„Art. 12. Za utrzymanie dobrego stanu społecz-

nego, porządku i estetyki miejsc pamięci odpowie-
dzialne są władze samorządowe, z czasem jednak 
powinny one przekazywać te obowiązki oddolnym 
ruchom społecznym. Można to uzyskać, zwiększając 
w szkołach liczbę godzin lekcyjnych, których tema-
tem byliby polscy bohaterowie, ze szczególnym 
uwzględnieniem tych lokalnych. Trzeba natomiast 
zadbać, aby miejsca pamięci dla przyszłych pokoleń, 
zwłaszcza w miejscach publicznych, nie powstawały 
z inicjatywy mniejszościowych jednostek społeczeń-
stwa, takich jak mniejszości wyznaniowe, seksualne 
i inne nieuwzględnione w ustawie z dnia 6 stycznia 
2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych 
oraz o języku regionalnym, bądź w jawnej kooperacji 
z nimi. Jeśli byłyby jakiekolwiek obiekcje, winno się 
to skonsultować z lokalnym społeczeństwem, gdyż 
dla poszanowania demokracji to większość powinna 
być suwerenem na własnym terytorium, a mniejszość 
nie może narzucać jej swych praw. Ponadto nie powin-
no się budować miejsc hołdujących systemom odpowie-
dzialnym za mord na narodzie polskim, m.in. nazi-
zmowi, komunizmowi oraz nacjonalizmowi ukraiń-
skiemu. Władze Rzeczypospolitej Polskiej powinny 
zapewnić swoim obywatelom naturalne prawo obro-
ny własnej, swoich bliskich oraz najbliższego otocze-
nia, w tym miejsc pamięci narodowej. Co więcej, po-
winny także dbać, ażeby polska młodzież, zarówno 
ta mieszkająca w kraju, jak i ta emigracyjna, kresowa 
oraz potomkowie Polaków wywiezionych przymuso-
wo, wyrastała w duchu tradycji i kultury polskiej 
oraz wiary katolickiej. Takie wychowanie scala na-
ród i pozwala mu przetrwać.”;

(poseł Krzysztof Surma wraz z grupą posłów)

Uwaga: Przyjęcie poprawki nr 5 spowoduje bez-
przedmiotowość poprawki nr 6.

6) art. 12 nadać brzmienie:
„Art. 12. Za utrzymanie dobrego stanu technicz-

nego, porządku i estetyki miejsc pamięci odpowie-
dzialne są władze samorządowe na terenach będą-
cych własnością samorządu terytorialnego lub im 
udostępnionych na podstawie umów lub porozumień. 
Zachęca się też organizacje pozarządowe do prowa-
dzenia tego typu działań.”;

(poseł Kacper Nowina-Konopka wraz z grupą posłów)

7) skreślić art. 18;

(poseł Piotr Drzewiecki wraz z grupą posłów)

8) po art. 18 dodać nowy artykuł w brzmieniu:
„Art… 1. Ze wszystkich wymienionych w uchwa-

le XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży działań mają-
cych na celu promocję i dofinansowanie wyklucza się 
miejsca pamięci poświęcone organizacjom (lub ich 
członkom) działającym na szkodę Polski w czasie  
II wojny światowej.

2. Uznając niezbywalne prawo każdego człowieka 
do godnego pochówku, Sejm Dzieci i Młodzieży pod-
kreśla, że ust. 1 nie nawołuje do zaniedbywania 
miejsc spoczynku członków organizacji działających 
na szkodę Polski w czasie II wojny światowej. Wyra-
ża jedynie przekonanie, że posłanki i posłowie XXII 
sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jako obywatele pań-
stwa polskiego nie mogą stawiać członków organiza-
cji wrogich Polsce na równi z jej obrońcami i jasno 
deklarują swój stosunek do tej sprawy.

3. Tym samym potwierdza się i aprobuje obecne 
obowiązki Skarbu Państwa w zakresie utrzymywa-
nia wszystkich bez wyjątku cmentarzy wojennych  
w myśl ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach  
i cmentarzach wojennych.

4. Listy organizacji działających na szkodę Polski 
w czasie II wojny światowej, o których mowa w ust. 1, 
powinien prowadzić Instytut Pamięci Narodowej.”;

(poseł Wiktor Babiński wraz z grupą posłów)

9) po art. 18 dodać nowy artykuł w brzmieniu:
„Art… 1. Szczególną troską należy otoczyć miej-

sca pamięci znajdujące się poza terenami Rzeczypo-
spolitej Polskiej, które stanowią bardzo ważne dzie-
dzictwo historyczno-kulturowe dla Polaków miesz-
kających w ojczyźnie, dla Polonii oraz społeczności 
lokalnych.

2. Pamięć o nich powinna być kultywowana, upo-
wszechniana i chroniona przez środowiska polonijne, 
placówki dyplomatyczne Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych, Przewodniczącego Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa, obywateli mieszkających na tere-
nie Rzeczypospolitej Polskiej udzielających się w stowa-
rzyszeniach, związkach itd., jak również przez społecz-
ności lokalne.
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3. Przewodniczący Rady Ochrony Pamięci Walk  
i Męczeństwa w konsultacji z Ministerstwem Spraw 
Zagranicznych:

a) odnajdzie miejsca pamięci poza granicami kra-
ju i utworzy ich specjalny rejestr,

b) zapewni ochronę dyplomatyczną i prawną tych 
miejsc,

c) będzie popularyzował wiedzę o nich we współ-
pracy z mediami i ze środowiskami polonijny-
mi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym 
wśród społeczności lokalnych,

d) zaangażuje się w organizację projektów i wy-
jazdów młodzieży szkolnej do tych miejsc,

e) stworzy aplikację mobilną oraz grę komputero-
wą popularyzujące historię wybranych miejsc, 
które umożliwiłyby dotarcie z informacjami do 
szerokiego grona młodych odbiorców.”.

(poseł Tymon Pastucha wraz z grupą posłów)

Uwaga: przyjęcie niektórych poprawek spowoduje 
konieczność zmian numeracji w uchwale oraz wpro-
wadzenie niezbędnych korekt językowych.



UCHWAŁA 
XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

z dnia 1 czerwca 2016 r.

w sprawie miejsc pamięci – materialnego świadectwa wydarzeń 
istotnych dla lokalnej i narodowej tożsamości 

oraz w sprawie powołania kadencyjnego Sejmu Dzieci i Młodzieży

My, posłowie na XXII sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży, w trosce o miejsca pamięci i dzia-
łania mające na celu propagowanie wiedzy o nich i ich promocję oraz wzrost zainteresowa-
nia obiektami o charakterze historycznym wśród lokalnej społeczności, jak również w tro-
sce o rozwój prospołecznych, demokratycznych postaw wśród młodzieży, uważamy, że: 

Art. 1.
1. Znaczącym problemem jest brak zainteresowania miejscami pamięci wynikający  

z niskiej świadomości społeczności lokalnych.
2. Informacje o miejscach pamięci winny być rozpowszechniane poprzez:
1) właściwe ukierunkowanie programów nauczania, ze zwróceniem szczególnej uwagi 

na lokalną historię;
2) zaangażowanie mediów lokalnych; 
3) organizowanie akcji społecznych promujących miejsca pamięci.

Art. 2.
1. Należy utworzyć bazę danych zawierającą informacje dotyczące miejsc pamięci na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Za utworzenie katalogu w obrębie danego województwa 
powinien być odpowiedzialny podmiot wyznaczony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego.

2. Każdy obywatel powinien mieć prawo do zgłoszenia miejsca pamięci. Zaleca się, aby 
zgłoszenie zawierało krótki opis miejsca, informację o jego lokalizacji, określenie związanej 
z nim tematyki oraz informację o własności nieruchomości i formie jej udostępnienia gmi-
nie, na której terenie znajduje się miejsce pamięci, oraz informację o podmiocie odpowie-
dzialnym za jego ochronę. Każdy wniosek powinien być zaopiniowany przez podmiot,  
o którym mowa w ust. 1.

3. Katalog miejsc pamięci powinien być ogólnodostępny, również w formie interaktyw-
nej mapy, na którą naniesione byłyby miejsca pamięci. Mapa powinna być na bieżąco ak-
tualizowana.

Art. 3.
1. Problemem jest brak środków finansowych przeznaczonych na opiekę nad miejscami 

pamięci.
2. Należałoby wziąć pod uwagę finansowanie nowych miejsc pamięci i opiekę nad obec-

nie istniejącymi podczas uchwalania budżetów jednostek samorządu terytorialnego.  
W pozyskiwanie dodatkowych środków warto zaangażować także społeczeństwo.

Art. 4.
1. W celu wyróżnienia miejsc pamięci w przestrzeni publicznej należy, w porozumieniu 

z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odpowiednio oznakować miejsca 
pamięci.

Załącznik nr 2
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2. Miejsca pamięci należy przyporządkować do odpowiedniej kategorii:
1) mogiły, groby, cmentarze;
2) tablice i pomniki upamiętniające wydarzenia ważne z punktu widzenia społeczności 

lokalnej i ogólnopolskiej;
3) tablice i pomniki upamiętniające postacie związane z historią;
4) miejsca kaźni;
5) inne miejsca związane z historią Polski lub regionu, w którym się znajdują.
3. Oznakowanie miejsc powinno być jednolite, proste w swojej formie, subtelne oraz 

czytelne (z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych). Proponujemy oznaczenia 
kolorystyczne zgodne z przyporządkowaniem do poszczególnych kategorii tematycznych.

Art. 5.
W celu pogłębienia świadomości dotyczącej historii lokalnej media powinny realizować 

programy na temat miejsc pamięci. Forma prezentowanych treści powinna być atrakcyjna 
dla jak najszerszej grupy adresatów.

Art. 6.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego powinno uruchomić internetową plat-

formę wspierającą wszelkie inicjatywy społeczne w zakresie ochrony i promocji lokalnych 
miejsc pamięci. Apelujemy o powołanie koordynatora, który udzielałby wsparcia, porad 
prawnych i informacji pomysłodawcom projektów.

Art. 7.
Młodzież powinna uczestniczyć w organizowanych przez szkoły, a w szczególności na-

uczycieli przedmiotów humanistycznych, lekcjach plenerowych poświęconych miejscom 
pamięci. 

Art. 8.
W celu popularyzacji wiedzy na temat miejsc pamięci szkoły, we współpracy z właści-

wymi instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi, powinny organizować sympozja 
oraz konferencje naukowe dostępne dla społeczności lokalnej.

Art. 9.
Informacje o miejscach pamięci, a także o wszelkich inicjatywach podejmowanych na 

rzecz popularyzacji wiedzy na ich temat powinny być szeroko rozpowszechniane w środkach 
masowego przekazu. 

Art. 10.
Należy zachęcać społeczność lokalną, a w szczególności młodzież, do zakładania orga-

nizacji pozarządowych działających na rzecz miejsc pamięci, np. stowarzyszeń oraz grup 
rekonstrukcyjnych, i brania czynnego udziału w ich pracach.

Art. 11.
1. Należy ujednolicić informacje, które znajdowałyby się na oficjalnej stronie interneto-

wej o zasięgu ogólnopolskim, prowadzonej w języku polskim i języku obcym istotnym dla 
danego miejsca pamięci. Władze samorządowe, w uzgodnieniu z właściwymi instytucjami, 
wyznaczą osoby do prowadzenia tych stron.

2. Do przygotowania informacji, o których mowa w ust. 1, obowiązane są jednostki sa-
morządu terytorialnego.
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Art. 12.
Za utrzymanie dobrego stanu technicznego, porządku i estetyki miejsc pamięci odpo-

wiedzialne są władze samorządowe na terenach będących własnością samorządu teryto-
rialnego lub im udostępnionych na podstawie umów lub porozumień. Zachęca się też orga-
nizacje pozarządowe do prowadzenia tego typu działań.

Art. 13.
1. Na terenie poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego należy prowadzić ak-

cje promocyjne w zakresie poszerzania wiedzy o miejscach pamięci. Działania te mogą być 
podejmowane we współpracy z organizacjami i obywatelami.

2. Przez akcje promocyjne związane z miejscami pamięci rozumie się: spotkania z re-
gionalistami, wykłady, wystawy, prelekcje, konkursy, historyczne imprezy plenerowe, prze-
prowadzanie notacji ze świadkami historii, tworzenie i wspieranie istniejących klubów 
historycznych i inne działania związane z promocją danego miejsca pamięci.

3. Propagowanie i promocja miejsc pamięci powinny odbywać się w sposób innowacyjny 
i interaktywny, aby zwiększyć zainteresowanie miejscami pamięci, zwłaszcza wśród ludzi 
młodych.

4. Przedstawianie informacji o wybranych miejscach pamięci powinno odbywać się  
z zastosowaniem technik innowacyjnych i interaktywnych, takich jak: 

1) tablice; 
2) prezentacje multimedialne; 
3) ławeczki multimedialne;
4) happeningi;
5) gry miejskie; 
6) tworzenie szlaków turystycznych w miejscach, gdzie jest to potrzebne. 

Art. 14.
Każda placówka oświatowa powinna sprawować patronat nad wybranym miejscem pa-

mięci poprzez opiekę nad nim oraz propagowanie informacji na jego temat.

Art. 15.
Placówki oświatowe, organy władzy, instytucje promujące edukację historyczną i inne 

instytucje powinny organizować konkursy wiedzy o miejscach pamięci zachęcające społecz-
ności lokalne do pogłębiania wiedzy na temat historii regionu.

Art. 16.
Szkoły powinny ujmować tematykę miejsc pamięci i historii regionu w obowiązkowych 

projektach edukacyjnych. W realizacji wyżej wymienionych zadań szkoła powinna być wspie-
rana przez instytucje historyczne o zasięgu krajowym. Pomoc mogłaby polegać zwłaszcza na 
przekazywaniu materiałów edukacyjnych oraz prowadzeniu konsultacji merytorycznych.

Art. 17.
1. Jednostki samorządu terytorialnego powinny nałożyć na podlegające im szkoły obo-

wiązek organizowania serii wydarzeń poświęconych historii regionu oraz tworzenia szkol-
nych izb pamięci regionalnej. 

2. Minister edukacji narodowej powinien zapewnić sfinansowanie każdemu uczniowi 
na każdym etapie edukacyjnym co najmniej jednego wyjazdu do miejsc pamięci.

Art. 18.
1. Należy umożliwić uczniom realne, aktywne i atrakcyjne pogłębianie wiedzy z zakre-

su historii regionu oraz lokalnych miejsc pamięci.
2. W celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, szkoły powinny organizować 

wycieczki do miejsc pamięci.
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3. Jednostki samorządu terytorialnego powinny zapewnić środki na dofinansowanie 
wycieczek uczniów do ważnych w danym regionie miejsc pamięci.

Art. 19.
1. Należy zapewnić młodzieży możliwość swobodnego wyrażania opinii na tematy zwią-

zane z bieżącym funkcjonowaniem państwa oraz w sprawach związanych bezpośrednio  
z młodzieżą.

2. W celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, należy powołać Sejm Dzieci  
i Młodzieży oraz zapewnić środki niezbędne do jego funkcjonowania.

3. Sejm Dzieci i Młodzieży jest powoływany na roczną kadencję.
4. Zasady działania Sejmu Dzieci i Młodzieży ujęte są w załączniku do uchwały „Statut 

Sejmu Dzieci i Młodzieży”.

Art. 20.
1. Ze wszystkich wymienionych w uchwale XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży działań 

mających na celu promocję i dofinansowanie wyklucza się miejsca pamięci poświęcone or-
ganizacjom (lub ich członkom) działającym na szkodę Polski w czasie II wojny światowej.

2. Uznając niezbywalne prawo każdego człowieka do godnego pochówku, Sejm Dzieci  
i Młodzieży podkreśla, że ust. 1 nie nawołuje do zaniedbywania miejsc spoczynku członków 
organizacji działających na szkodę Polski w czasie II wojny światowej. Wyraża jedynie 
przekonanie, że posłanki i posłowie XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jako obywatele 
państwa polskiego nie mogą stawiać członków organizacji wrogich Polsce na równi z jej 
obrońcami i jasno deklarują swój stosunek do tej sprawy.

3. Tym samym potwierdza się i aprobuje obecne obowiązki Skarbu Państwa w zakresie 
utrzymywania wszystkich bez wyjątku cmentarzy wojennych w myśl ustawy z dnia  
28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych.

4. Listy organizacji działających na szkodę Polski w czasie II wojny światowej, o których 
mowa w ust. 1, powinien prowadzić Instytut Pamięci Narodowej.

Art. 21.
1. Szczególną troską należy otoczyć miejsca pamięci znajdujące się poza terenami Rze-

czypospolitej Polskiej, które stanowią bardzo ważne dziedzictwo historyczno-kulturowe dla 
Polaków mieszkających w ojczyźnie, dla Polonii oraz społeczności lokalnych.

2. Pamięć o nich powinna być kultywowana, upowszechniana i chroniona przez środo-
wiska polonijne, placówki dyplomatyczne Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Przewodni-
czącego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, obywateli mieszkających na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej udzielających się w stowarzyszeniach, związkach itd., jak również 
przez społeczności lokalne.

3. Przewodniczący Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w konsultacji z Minister-
stwem Spraw Zagranicznych:

a) odnajdzie miejsca pamięci poza granicami kraju i utworzy ich specjalny rejestr,
b) zapewni ochronę dyplomatyczną i prawną tych miejsc,
c) będzie popularyzował wiedzę o nich we współpracy z mediami i ze środowiskami 

polonijnymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym wśród społeczności lo-
kalnych,

d) zaangażuje się w organizację projektów i wyjazdów młodzieży szkolnej do tych miejsc,
e) stworzy aplikację mobilną oraz grę komputerową popularyzujące historię wybranych 

miejsc, które umożliwiłyby dotarcie z informacjami do szerokiego grona młodych 
odbiorców.



Statut Sejmu Dzieci i Młodzieży

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sejm Dzieci i Młodzieży, zwany dalej „Sejmem”, jest organem konsultacyjnym repre-
zentującym dzieci i młodzież zamieszkujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla realizacji celów statutowych Sejm może działać na terenie innych państw,  
z poszanowaniem ich prawa.

3. Sejm może należeć do międzynarodowych organizacji o podobnych celach i zało-
żeniach.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

4. Sejm inicjuje, wspiera oraz rozwija młodzieżowe pomysły obywatelskie na terytorium 
całej Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Sejm podejmuje uchwały.
6. Uchwały Sejmu nie mają mocy prawnej.
7. Sejm może wydawać specjalne oświadczenia oraz komunikaty.
8. Sejm publikuje swoje uchwały, oświadczenia oraz komunikaty za pośrednictwem 

Wszechnicy Sejmowej na stronie internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz na por-
talach społecznościowych i w mediach.

ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA PRACY SEJMU

9. Sejm składa się z 460 posłów.
10. Posłowie działają na rzecz młodzieży i nie pobierają za swoje działania wynagrodzenia.
11. Wybory do Sejmu przeprowadza Kancelaria Sejmu RP w formie procesu rekrutacyj-

nego. Jego przebieg określają odrębne przepisy.
12. Sejm wybierany jest na roczną kadencję. Kadencja Sejmu zaczyna się w dniu pierwsze-

go posiedzenia i trwa do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Sejmu następnej kadencji.
13. Sejmem pierwszej kadencji jest Sejm Dzieci i Młodzieży obradujący w roku szkolnym 

2015/2016 w ramach XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.
14. Posłem na Sejm może być obywatel polski, który w dniu poprzedzającym dzień ob-

jęcia funkcji nie ma skończonych 20 lat.
15. Posłem nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawie-

nia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.
16. Sejm obraduje na posiedzeniach.
17. Obsługę posiedzeń Sejmu powierza się Kancelarii Sejmu.
18. Sejm obraduje zgodnie z Regulaminem Sejmu, który szczegółowo określa zasady 

bieżącej pracy Sejmu.
19. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Sejmu zwołuje Marszałek Sejmu poprzedniej 

kadencji na dzień 1 czerwca.
20. Sejm podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 230 posłów, 

chyba że Statut stanowi inaczej.
21. Organami Sejmu są:
a) Marszałkowie Sejmu, wybierani na posiedzeniu Komisji Problemowej z jej grona 

przez członków Komisji, którzy przewodniczą obradom Sejmu, strzegą praw Sejmu 
oraz reprezentują Sejm na zewnątrz,
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b) Komisja Etyki, 10-osobowy kolegialny organ wybierany na pierwszym posiedzeniu 
przez Sejm spośród posłów, która opiniuje wnioski pkt 17 niniejszego Statutu; 
komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.

22. W przypadku rezygnacji z funkcji bądź utraty mandatu poselskiego przez Marszał-
ka do czasu wyboru nowego Marszałka jego funkcję pełni Przewodniczący Komisji Etyki.

23. Sejm powołuje komisje stałe oraz może powoływać komisje nadzwyczajne.
24. Posiedzenia Sejmu są jawne.
25. Sejm zbiera się przynajmniej raz na kwartał lub w szczególnych sytuacjach na nad-

zwyczajnych posiedzeniach, które zwołuje Marszałek Sejmu z własnej inicjatywy lub na 
wniosek 40 posłów, jednak nie częściej niż co 60 dni.

26. Posłowie z każdego województwa wybierają spośród swojego grona Przewodniczą-
cego, który organizuje comiesięczne spotkania posłów. Spotkania te mają charakter obli-
gatoryjny, ich organizację powierza się pracownikom wojewódzkich kuratoriów oświaty.

27. Utrata uprawnień poselskich następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Marszałka,
b) wykluczenia przez Komisję Etyki:

— z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał Sejmu,
— z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Sejmu,

c) śmierci posła lub trwałej niemożności pełnienia obowiązków posła.

ROZDZIAŁ IV
MAJĄTEK I FUNDUSZE

28. Sejm dysponuje budżetem.
29. Budżet Sejmu jest subwencją rządową.
30. Sejm ma wyłączność w decydowaniu o podziale budżetu i wszelkich formach jego 

wykorzystania.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

31. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Sejmu Sejm podej-
muje większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 230 posłów.

32. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu, Sejm określa sposób jego likwidacji.
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