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cja radnego
w sprawie niedopuszczenia do organizacji w lubelskich szkołach akcji "Tęczowy piątek"

Po raz koleJny sroctow1ska hOmoseksualne LG.l:H{..! próbują wprowactz1t cto szkoł tresc1
niezgodne z ustawą prawo oświatowe oraz programami nauczania i wychowania. Podczas tego typu
wydarzeń dochodzi bowiem do naruszania godności osób poprzez namawianie ich do
eKsponowama swoJeJ onentaq1 seksua1neJ, przy czym ayskrymmowane są lub mogą byc oso by
o orientacji heteroseksualnej i uznające naturalny porządek w zakresie seksualności oraz
odczuwające sprzeciw efo jej publicznego wyrażania.
Konstytuqa RP stanowi, 1ż przyroazona 1 mezoywalna goctnost człowieka stanowi żrocHo
wolności i praw człowieka i obywatela. Jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz
publicznych. Ustawa zasadnicza ustanawia także zakaz dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny.
Nie mogą być więc dyskryminowane osoby nie zgadzające się na agresywną propagandę
homoseksualną LGBTQ oraz publiczne obnażanie spraw najbardziej intymnych.
Wyrażam głębokie przekonanie, opierając je na wcześniejszych wypowiedziach Pana
Prezydenta a zwłaszcza Zastępcy Prezydenta ds. Oświaty, że w Lublinie akcja „tęczowy piątek" nie
odbędzie się.
Aby jednak dać rodzicom możliwość stosownej reakcji, proszę o udzielenie informacji:
- czy i w których z lubelskich szkół jest planowane takie wydarzenie,
- jaki będzie jego ewentualny przebieg,
- czy zostali o tym fakcie poinformowani rodzice, czy mieli możliwość skutecznego wyrażenia
sprzeciwu,
- ile osób skorzystało z prawa odmowy udziału w tego typu zajęciach,
- czy w zajęciach „tęczowy piątek" w każdym przypadku uczestniczyli nauczyciele iub
wychowawcy
- czy i w której szkole zajęcia „tęczowy piątek były organizowane przez podmioty spoza szkoły i
jakie to były podmioty.
Mając w pamięci wymijającą odpowiedź, jaka została mi udzielona na podobną interpelację
w roku ubiegłym, zwracam uwagę, że to do organu prowadzącego należy troska o przestrzeganie
prawa w tym prawa oświatowego w placówkach oświatowych. Niestosowne jest zatem
przerzucanie odpowiedzi na organ kontrolny w przypadku gdy wydarzenie „tęczowy piątek" nie
wchodzi w zakres podstawy programoweJ ani programów wychowawczych a jest organiZowane
niejako „spontanicznie". Każde tego typu wydarzenie wymaga bowiem zgody dyrektora placówki,
który jest pracownikiem powoływanym przez Prezydenta. Organ samorządu wobec informacji
o planowanej tego typu imprezie powinien podejmować działania uprzednie i następcze.
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