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PROŚBA O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 

Szanowna Pani Kurator,  

W ostatnim czasie do opinii publicznej dotarła informacja o konkursie „Pomóż ocalić życie 
bezbronnemu”, organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. Tematem 
przewodnim ma być aborcja, antykoncepcja, zapłodnienie in vitro oraz eutanazja, a za najlepiej 
wykonaną pracę uczniowie mają otrzymać 1500 zł i dodatkowe punkty na świadectwie. 

Szkoła jako instrument systemu edukacji istnieje po to, by przygotować dzieci i młodzież do 
czynnego uczestniczenia w życiu społecznym, kulturalnym, gospodarczym i politycznym, by zapewnić 
kontynuację rozwoju kraju i jego mieszkańców. Podstawowe obowiązki szkoły zostały określone w pod-
stawowych aktach prawnych, z których wynika, że podstawowymi funkcjami dla tej instytucji, są naucza-
nie i wychowanie.  

W związku z powyższym, jako Młoda Lewica Rzeczypospolitej Polskiej, wspólnie z posłem do Par-
lamentu Europejskiego Łukaszem Kohutem, działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do 
informacji publicznej z dnia 6 września   2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracamy się z prośbą o 
udostępnienie informacji na poniższe zapytania: 

1. W jaki sposób w ocenie Kuratorium wspomniany konkurs wpłynie na realizowanie zadań szkoły 

w zakresie edukacji i wychowania dzieci i młodzieży? 

 

2. Czy w ocenie Kuratorium motyw przewodni konkursu jest pozbawiony ideologicznego i poli-

tycznego charakteru, narzucającego osobom uczniowskim konkretny schemat myślenia? Jakie 

kryteria oceny przyjęto? 

 
 

3. Czy w ocenie Kuratorium organizowanie konkursu o takiej tematyce w sytuacji kryzysu gospo-

darczego spowodowanego pandemią, jest właściwym sposobem realizacji celów edukacyjnych 
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i wychowawczych placówek oświatowych. Czy w ocenie Kuratorium, wobec powyższej sytuacji, 

temat bezdomności, pomocy potrzebującym, słabszym, chorym i biedniejszym nie byłby dalece 

bardziej właściwy i skuteczny w realizacji celów wychowawczych szkoły? 

 

4. Jak w ocenie Kuratorium przeprowadzenie wspomnianego konkursu realizuje zasadę mówiącą 

o szkole jako przestrzeni apolitycznej, pozwalającej na kształtowanie indywidualnych poglądów 

osób uczniowskich, szczególnie w dobie intensywnej debaty publicznej, którą obserwujemy?  

Postanowienie Pani Kurator odbieramy jako zabranie konkretnego stanowiska w aktualnym sporze 
na płaszczyźnie obejmującej tematy, będące motywem przewodnim konkursu, co w żadnym wypadku 
nie powinno mieć miejsca, ze względu na reprezentowaną przez Panią instytucję. 

Uważamy, że takie działania są wyjątkowo szkodliwe. Kuratorium Oświaty na pierwszym miejscu 
powinno stawiać dobro uczniów i uczennic 

 
 

 
                                                                                                                           Z poważaniem, 

 

 
                                                                                             Poseł do Parlamentu Europejskiego 

                                                                                                                                
Przewodnicząca Stowarzyszenia Młoda Lewica Rzeczypospolitej Polskiej 

 


