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Drodry Uczestnicy XXIV

Sesji Sejmu Dzieci

i Mlodziezy!

Ze wzglgdu na trudnq sytuacjg w zwiqzku z tneajqcym w gmachu Sejmu protestem,
z cigZkim sercem podjqlem decyzjg o zmianie terminu tegorocznej sesji Sejmu Dzieci
i Mlodzieiy.
Chcialbym, by lYasza wizyta byla jedynq w swoim rodzaju lekcjq edukacj i
parlamenlarnej. Il'aZne jednak, by obrady, prace nad dokumentami, przybli2anie procedur
ktlegialnego podejmowania decyzji przebiegaly spokojnie i bez zaWdceft. Tym bardziej,
2e zamierzeniem tego przedsigwzigcia jesl wylqcznie zdobywanie wiedzy, a nie prowadzenie
sporiw politycznych przez mlodzie2. Dlatego zalei mi, podobnie jak calej Kancelarii Sejmu
na tym. zebyicie efektywnie wykorzystali spgdzony lu czas, majqc przy lym mo2liwoit
poznania siedziby polskiego Sejmu i Senatu.
Zdajg sobie spraw?, 2e przesunigcie sesji jest dla Was rozczarowaniem. Jednak2e
Kancelaria Sejmu ponosi prawnq odpowiedzialnoil za bezpieczertstwo wszystkich os6b
przebywajqcych w budynkach sejmowych, w szczegdlnoici tych niepelnoletnich.

jak

woinym nie tylka dla ll'as, lecz takie dla os6b
przygotowujqcych to przedsigwzigcie jest wieiczqce je posiedzenie plenarne, z prawdziwq
przyjemnoiciq zapraszam Was juz terdz na jesiennq sesjg Sejmu Dzieci i Mlodzie2y w dniu
27 wrzeinia tego roku.
Mam nadziejg. 2e zobaczg ll/as wszystkich i 2ywig przekonanie, 2e dla ka:2dego
mlodego posla pobyt w Sejmie bgdzie wyzwaniem, przygodq, a zarazem dobrq wrdzbq

Majqc iwiadomoit,

na przyszloit. Szczegdlnie dla tych, ktdrzy osiqgnqwszy pelnig prow wyborczych zdecydujq
sig na kandydowanie w prawdziwych wyborach.
l{ierzg, 2e w tym szczegdlnym dniu wniesiecie do Sejmu iwie2y powiew mlodoici,
h6ry pozwoli nam, politykom oderwat sig od bie2qcych sporiw i spojrzet z dumq na kolejne
po ko I e ni e do r as taj qcyc h o bW at e I i nas z ej Oj czyzny.
Jednoczeinie mam glgbokq nadziejg,2e zmiana lerminu tegorocznej sesji nie ostudzi
'lV'aszego
zapalu, a 27 wrzeinia bgdzie prawdziwym iwigtem, zar6wno polskiej mlodzie2y.
jak i polskiej demokracji. Do zobaczenia!

i szacunku i sympatii

Marek Kuchciriski

