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Wstęp
Magdalena Chustecka, Elżbieta Kielak, Marta Rawłuszko

Długo szukałyśmy trafnego tytułu dla trzeciego raportu z badań Towarzystwa
Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA). W pierwszej chwili sformułowanie
„Edukacja antydyskryminacyjna. Ostatni dzwonek!” zdawało się zawierać
zbytnią emfazę. Obawiałyśmy się, że alarmujący ton tych słów, wbrew naszym
intencjom, zniechęci decydentów i decydentki do działania, zrazi czytelników
i czytelniczki.
Spojrzałyśmy jednak na całokształt naszej pracy badawczej i jej społeczny
kontekst – na ksenofobiczne nastroje w Polsce i w Europie, publiczny dyskurs,
który kwestionuje jedno z najważniejszych osiągnięć ludzkości – prawa człowieka.
Ten tytuł nie jest na wyrost. Truizmem jest stwierdzenie, że szkoła nie funkcjonuje w oderwaniu od szerszego społecznego kontekstu. Młodzież, nauczycielki
i nauczyciele rezonują z tym, co pojawia się w mediach, wybrzmiewa w głosach
polityków i polityczek, widoczne jest w sferze publicznej. „Ostatni dzwonek”
przypomina o prawdziwych historiach – dyskryminacji i przemocy, której na co
dzień doświadczają realni uczniowie i uczennice, a która jest pochodną społecznych uprzedzeń i coraz powszechniejszego nienawistnego języka. Właśnie dlatego,
nie możemy dłużej popełniać błędu zaniechania, nie możemy dłużej zwlekać – to
„ostatni dzwonek”.
„Ostatni dzwonek” oznacza także, że nasz raport jest kolejną publikacją poruszającą temat nierównego traktowania w szkole. Organizacje pozarządowe
w Polsce od lat podnoszą problem dyskryminacji i przemocy, której doświadczają
dzieci i młodzież należące do mniejszości społecznych. Mimo tych licznych i rzetelnie udokumentowanych głosów, władze oświatowe kolejnych ekip rządzących
ignorują ten problem. Podkreślamy – ma to miejsce w czasach, w których edukacja
antydyskryminacyjna jak nigdy wcześniej jest pilnym i koniecznym rozwiązaniem.
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W toku naszych działań cały czas poznajemy wspaniałe osoby, które wzmacniają idee demokracji, równości i różnorodności w swojej codziennej pracy z dziećmi
i młodzieżą, oraz które wspierają w rozwoju kadrę pedagogiczną i zarządzającą
w szkołach. W ramach niniejszego badania także zidentyfikowałyśmy godne
polecenia praktyki pojedynczych kuratoriów oświaty czy szkół. Są to jednak
wyjątki, które działają wbrew dominującym wzorcom. Ci niezwykle mądrzy,
odważni i otwarci nauczyciele i nauczycielki oraz urzędnicy i urzędniczki nie są
w stanie w pojedynkę stawić czoła barierom strukturalnym. Zwłaszcza w sytuacji,
gdy duża część systemu edukacji zdaje się być oddana biurokratycznym wymogom i formalno-prawnej narracji, tracąc z horyzontu wizję dziecka jako autonomicznego podmiotu i edukacji jako narzędzia budowania wspólnoty opartej na
demokratycznych wartościach.
W niniejszej publikacji koncentrujemy się na deficytach systemu edukacji.
Skupiamy się na tych elementach, które sprawiają, że prawo do rozwoju i nauki
w bezpiecznych warunkach, do wolności od dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami, do nietykalności i godności osobistej w szkołach w Polsce
nie jest prawem wszystkich uczniów i uczennic.
Punktem wyjścia dla raportu jest dążenie do zmiany społecznej – realizacji
wizji świata wolnego od dyskryminacji i przemocy. Czy plan ten się uda? Czy
kolejna publikacja TEA ma szansę coś zmienić? Pozostawiamy Państwa z tym
pytaniem oraz zachęcamy do lektury całego raportu.
Honorowy patronat nad niniejszym raportem objął Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. Przeprowadzenie badania i przygotowanie publikacji
było możliwe dzięki projektowi „Edukacja antydyskryminacyjna – sprawdzam!
Wspieram!”, zrealizowanemu w ramach Programu Obywatele dla Demokracji i sfinansowanemu ze środków Funduszy EOG. Dziękujemy niniejszym instytucjom
za okazane w ten sposób zaufanie i wsparcie. Pragniemy także w imieniu całego
zespołu badawczego podziękować za nieodpłatny, a jakże nieoceniony wkład
ekspertek i ekspertów (nauczycielek, doradczyń metodycznych, przedstawicieli
i przedstawicielek organizacji pozarządowych), którzy przygotowali dla nas komentarze w poszczególnych częściach raportu. Innym niezwykle dla nas ważnym
wsparciem była hojność wszystkich osób, które w ramach akcji crowdfundingowej
przekazały nam środki na druk i promocję niniejszego raportu. Wasze zaangażowanie pozwoliło nam doprowadzić ten raport do jego finalnej formy. Dziękujemy
Wam za ten gest poparcia dla nas i tematu, jakim się zajmujemy.
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Rozdział 1

Ramy metodologiczne badania
Magdalena Chustecka

Przedmiotem badania, podobnie jak w poprzednich analizach Towarzystwa
Edukacji Antydyskryminacyjnej1, jest zjawisko dyskryminacji oraz zjawiska
pokrewne – przemoc motywowana uprzedzeniami oraz mowa nienawiści, występujące na gruncie polskiego systemu edukacji formalnej. Głównym celem
badania była jednak nie tyle charakterystyka zjawiska dyskryminacji w szkole,
co przede wszystkim sprawdzenie, czy i w jaki sposób placówki oświatowe
i instytucje działające w obszarze oświaty przeciwdziałają i reagują na nierówne
traktowanie2.
Podstawą do sporządzenia niniejszego raportu był monitoring rozumiany
jako zaplanowane, usystematyzowane i prowadzone według przyjętego schematu
badanie wybranego fragmentu funkcjonowania administracji publicznej w celu
określenia, na ile instytucje oświatowe, działające na gruncie prawa, uwzględniają
perspektywę antydyskryminacyjną oraz przeciwdziałają dyskryminacji i przemocy
motywowanej uprzedzeniami w szkole3.
W działaniach monitoringowych kierowałyśmy się sześcioma zasadami,
szczegółowo opisanymi w dokumencie „Standardy prowadzenia monitoringu
1

2

3

Wielka nieobecna – o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej. Raport z badań, pod
red. M. Abramowicz, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Warszawa 2011 oraz Dyskryminacja
w szkole – obecność nieusprawiedliwiona. O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji
formalnej w Polsce, pod red. K. Gawlicz, P. Rudnickiego, M. Starnawskiego, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Warszawa 2015.
Do opracowania niniejszej metodologii monitoringu posłużyło wstępnie opracowane narzędzie monitoringu stworzone w ramach projektu „Wielka Nieobecna”: http://tea.org.pl/userfiles/file/metodologia_monitoringu_EA_w_SEF.pdf (dostęp 15.01.2016). Autorkami metodologii niniejszego badania są: Magdalena
Chustecka, Elżbieta Kielak, Marta Rawłuszko i Agata Teutsch.
Z tego względu w niniejszym raporcie termin „monitoring” będzie używany zamiennie z terminem „badanie”.
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instytucji publicznych działających w obszarze oświaty Towarzystwa Edukacji
Antydyskryminacyjnej”4. Są to:
• Zasada obiektywności – monitoring jako metoda dochodzenia do rzetelnej
i tak dalece obiektywnej wiedzy, jak jest to możliwe. Monitoring nie może
być traktowany w sposób instrumentalny, jako sposób udowadniania z góry
założonej tezy. Oznacza to, że realizując działania badawcze, kierujemy się
metodologicznymi rygorami prowadzenia badań, a nie chęcią doraźnej skuteczności czy interesu organizacji. Zasada ta realizowana jest poprzez przedłożenie raportu z monitoringu zewnętrznym ekspertom i ekspertkom do
recenzji oraz zaproszenie monitorowanych instytucji do zgłaszania uwag
i komentarzy do raportu.
• Zasada działania na rzecz dobra wspólnego – monitoring jako element działania na rzecz zmiany społecznej, a nie tylko metoda badawcza.
• Zasada jawności – realizowana poprzez informowanie, w szczególności monitorowanych instytucji, o rozpoczęciu działań strażniczych, o celach oraz
założeniach monitoringu. Jawna pozostaje także metodologia prowadzenia
monitoringu oraz narzędzia badawcze, które w założeniu mogą być wykorzystywane przez inne organizacje i inicjatywy społeczne, działające na rzecz
interesu publicznego.
• Zasada rzetelności – zespół badawczy podejmuje zadania na miarę kompetencji i możliwości, aby wywiązywać się z umów i zobowiązań i dbać o wysoką
jakość realizowanych działań. W swoich działaniach nie ograniczamy się do
własnych dokonań, ale inspirujemy się i korzystamy z doświadczeń innych
organizacji i inicjatyw społecznych, które posiadają ekspertyzę w obszarze
metodologii prowadzenia monitoringu bądź w zakresie przeciwdziałania
dyskryminacji. Własne przedsięwzięcia każdorazowo poddajemy ewaluacji.
• Zasada niezależności i apartyjności – w swoich działaniach, także monitoringowych, nie popieramy żadnej partii politycznej.
• Zasada przeciwdziałania konfliktowi interesów – dla zachowania obiektywności i w celu uniknięcia konfliktu interesów nie podejmujemy monitoringu
administracji publicznej w obszarach, w których z administracją publiczną
współpracujemy5.

4
5

Do sformułowania pierwszych czterech zasad posłużyła „Karta zasad organizacji monitorujących działalność administracji publicznej”, wypracowana przez Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska.
Jednym z narzędzi monitoringu jest analiza zawartości stron internetowych instytucji publicznych. Sytuacji,
w której w aktualnościach na stronie instytucji oświatowej wspomniano o przedsięwzięciach, w których
brała udział TEA, nie traktujemy jako konfliktu interesów – monitorowania „samych siebie”. Przedmiotem analizy jest treść komunikatu formułowanego przez daną instytucję, a nie badanie faktycznej jakości
opisywanego przedsięwzięcia.
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Kierunek badawczych poszukiwań determinowały trzy główne pytania badawcze:
1. Do jakich zdarzeń o charakterze dyskryminacji, przemocy motywowanej
uprzedzeniami, w tym mowy nienawiści dochodzi w szkołach i innych placówkach oświatowych objętych zakresem niniejszego monitoringu?
2. Czy, jak i które organy, instytucje i placówki działające w obszarze oświaty reagują na sytuacje związane z dyskryminacją, przemocą motywowaną
uprzedzeniami, w tym mową nienawiści, do których dochodzi w szkołach
i placówkach oświatowych?
3. Czy instytucje centralne działające w obszarze oświaty włączają perspektywę
antydyskryminacyjną w swoje bieżące działania?
Źródłem wiedzy, która miała przynieść odpowiedź na pierwsze pytanie badawcze,
były doniesienia medialne. Od stycznia 2015 roku do końca grudnia 2015 roku,
w trybie comiesięcznym zespół projektu analizował 21 tytułów gazet o zasięgu
ogólnopolskim i lokalnym6. Następnie – zgodnie z założeniami metodologii –
gromadzone i analizowane były wszelkie artykuły, które opisywały zdarzenia
o charakterze dyskryminacji i/lub przemocy motywowanej uprzedzeniami, w tym
mowy nienawiści oraz reakcji na nie, do których doszło w placówkach oświatowych lub których podmiotem był uczeń lub uczennica. Dla celów badawczych,
z katalogu placówek systemu edukacji formalnej wybrano te, które: po pierwsze,
zaliczane są do systemu oświaty (a zatem z wyłączeniem szkół wyższych), po
drugie, realizują m.in. funkcje dydaktyczne. Katalog ten obejmował7:
• szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne ogólnokształcące
i zawodowe, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz szkoły specjalne, szkoły
sportowe oraz mistrzostwa sportowego i szkoły artystyczne,
• placówki oświatowo-wychowawcze, placówki pracy pozaszkolnej, w tym ogniska artystyczne oraz placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego
umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej i kwalifikacji zawodowych, zdobywanie umiejętności, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań
i uzdolnień, a także korzystanie z różnych form wypoczynku.
Z badania wyłączono szkoły wyznaniowe.
Co miesiąc, od marca 2015 roku do grudnia 2015 roku, badaczki dokonywały
wyboru kilku zdarzeń dyskryminacyjnych spośród wszystkich, o których sygnalizowały media. Następnie formułowały zapytania w trybie dostępu do informacji publicznej, adresowane do odpowiedzialnych w danym zakresie instytucji.

6
7

Więcej na temat metodologii monitoringu mediów w Rozdziale 4 Dyskryminacja w szkole na podstawie
doniesień medialnych w niniejszym raporcie.
W oparciu o Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami (Dz.U. 1991
nr 95, poz. 425).
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Przedmiotem zapytań były: sposób podjęcia przez instytucję reakcji w obliczu
podejrzenia, że doszło do dyskryminacji, przemocy motywowanej uprzedzeniami, w tym mowy nienawiści, sposoby przeciwdziałania podobnym zdarzeniom
w przyszłości oraz działania podjęte w celu zwiększenia antydyskryminacyjnych
kompetencji kadry pedagogicznej w danym zakresie. Odpowiedzi instytucji oświatowych stanowiły źródło danych w odniesieniu do drugiego pytania badawczego.
Nawiązując do dwóch pierwszych pytań badawczych, należy dodać, że przedmiotem analizy nie było rozstrzyganie przez zespół badawczy, czy faktycznie
doszło do nierównego traktowania bądź zjawisk pokrewnych. Określanie stanu
faktycznego na podstawie informacji prasowych nie było możliwe, nie stanowiło
też elementu badania. Punkt ciężkości dotyczył podejmowanych działań (bądź ich
zaniechania) przez odpowiednie instytucje w odpowiedzi na sygnały o nierównym
traktowaniu w placówkach oświatowych.
Monitoring obecności perspektywy antydyskryminacyjnej w bieżących działaniach instytucji szczebla centralnego, działających w obszarze oświaty (trzecie
pytanie badawcze) był realizowany poprzez analizę merytoryczną stron internetowych danych podmiotów. Prace w tym zakresie trwały od 1 stycznia 2015
roku do 31 grudnia 2015 roku. Monitoringiem objęto: internetową stronę główną
i zakładkę „aktualności” na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej – jako
podmiotu odpowiedzialnego za kształtowanie polityki oświatowej na szczeblu
centralnym oraz internetową stronę główną i zakładkę „aktualności” na stronie
Ośrodka Rozwoju Edukacji – jako instytucji szczebla centralnego, działającej
w obszarze doskonalenia zawodowego nauczycieli i nauczycielek. Kolejną, trzecią
monitorowaną za pośrednictwem strony internetowej instytucją o randze ministra był Rzecznik Praw Dziecka, który „stoi na straży praw dziecka określonych
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o prawach dziecka i innych
przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków
rodziców”8. Warto dodać, że przed rozpoczęciem monitoringu – zgodnie z przyjętą
zasadą jawności – instytucje te zostały listownie poinformowane o planowanych
względem nich działaniach monitoringowych, o celach, zakresie oraz założeniach
realizowanego przedsięwzięcia.
Prezentowane badanie zakładało również analizę debaty publicznej dotyczącej
edukacji antydyskryminacyjnej w Polsce. Do analizy wybrano sześć periodyków
należących do kategorii tygodników opinii: „Newsweek Polska”, „Politykę”, „Tygodnik Powszechny”, „Tygodnik do Rzeczy”, „W Sieci” oraz „Wprost”. Próbę badawczą
stanowiły wszystkie numery wymienionych wyżej czasopism, które ukazały się
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. Badanie zostało zaplanowane
w dwóch etapach. W etapie pierwszym wszystkie teksty, które dotyczyły edukacji
oraz edukacji antydyskryminacyjnej, zostały przeczytane oraz zliczone. Etap drugi
8

Art. 1, ustęp 2 Ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U. 2000 nr 6, poz. 69).
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stanowiła dokładniejsza analiza jakościowa wybranych artykułów. Szczegółowy
opis metodologii przyjętej w analizie debaty publicznej oraz jej wyników znajduje
się w rozdziale 6 Edukacja antydyskryminacyjna w debacie publicznej.
Odpowiadając na zdiagnozowaną w projekcie potrzebę prowadzenia monitoringu o charakterze kompleksowym, TEA objęło badaniem przypadki dyskryminacji ze względu na szerokie spektrum przesłanek oraz dotyczące relacji zarówno
pomiędzy uczniami i uczennicami, pomiędzy nauczycielami i uczniami, jak i między osobami z kadry pedagogicznej, administracyjnej i zarządzającej. Analizując
materiał badawczy, stworzono otwarty katalog przesłanek dyskryminacyjnych
służący obserwacji doniesień o zdarzeniach dyskryminacyjnych, a następnie ich
porządkowaniu. Ostatecznie uwzględniłyśmy następujące przesłanki: płeć, tożsamość płciowa, wiek, orientacja seksualna, status społeczno-ekonomiczny, zdrowie
i stopień sprawności, pochodzenie etniczne i narodowe, kolor skóry, wyznanie
i bezwyznaniowość, kategoria pobytowa (status migrancki, status uchodźcy i pochodne), wygląd, miejsce zamieszkania.
Właściwą część badania związaną z gromadzeniem i analizą materiału poprzedziła szczegółowa identyfikacja zapisów w prawie krajowym i międzynarodowym,
odnoszących się do perspektywy antydyskryminacyjnej oraz zapobiegania i reagowania na sytuacje dyskryminacji i/lub przemocy motywowanej uprzedzeniami,
w tym mowę nienawiści w szkołach i innych placówkach oświatowych oraz rozpoznanie ewentualnych luk prawnych. Ekspertyza ta pozwoliła zdefiniować nie tylko
to, w jakim obszarze powinny działać instytucje oświatowe w zakresie edukacji
antydyskryminacyjnej, ale także które organy zobowiązane są do podejmowania
interwencji w przypadku sygnałów o dyskryminacji w szkole i w jaki sposób.
Na potrzeby niniejszego badania skonstruowano definicje kluczowych terminów
pojawiających się w prezentowanych celach i pytaniach badawczych. W opracowaniu poniższych definicji opierano się na bazie pojęciowej Towarzystwa Edukacji
Antydyskryminacyjnej przyjętej m.in. w projekcie „Dyskryminacja w szkole –
obecność nieusprawiedliwiona”, Towarzystwa Interwencji Kryzysowej9, Światowej
Organizacji Zdrowia, portalach rownosc.info i bezuprzedzen.org.
•

Dyskryminacja – ogólny termin odnoszący się do chwilowego lub trwałego
stanu, w którym jakąś osobę lub grupę traktuje się w taki sposób, że ze względu na określoną cechę lub zespół cech (realnych lub fikcyjnych) odmawia się
tej osobie/grupie praw, uprawnień, partycypacji lub możliwości dostępu (do
zasobów, miejsc, usług, kontaktów itd.) przysługujących innym uczestniczkom i uczestnikom tej samej przestrzeni społecznej, przy czym cecha będąca
podstawą nierównego traktowania nie ma merytorycznego uzasadnienia

9

Przemoc motywowana uprzedzeniami. Przestępstwa z nienawiści, pod red. A. Lipowskiej-Teutsch, E. Ryłko,
Towarzystwo Interwencji Kryzysowej, Kraków 2007.
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w danym kontekście, a samo nierówne traktowanie wynika z uprzedzenia
wobec realnej lub fikcyjnej kategorii, do której przypisuje się daną osobę/grupę,
lub z istnienia trwałej społecznej struktury nierówności, w której nierówno
traktowana osoba/grupa zajmuje – wraz z innymi osobami z tej samej kategorii
społecznej – pozycję zdominowaną lub marginalizowaną10.
Sytuacja dyskryminacyjna – pojedynczy lub powtarzalny akt dyskryminacji,
w którym można wskazać osobę doświadczającą dyskryminacji oraz osobę
lub instytucję będącą (świadomie lub nieświadomie, intencjonalnie lub nieintencjonalnie) sprawcą/sprawczynią dyskryminacji11.
Struktura dyskryminacyjna – względnie trwały układ pozycji, powiązań i zależności w ramach danej przestrzeni społecznej (zinstytucjonalizowanej lub
niezinstytucjonalizowanej, małej lub dużej), w którym osoby/grupy należące
lub przypisywane do określonej kategorii społecznej doświadczają utrudnień
partycypacji/dostępu ze względu na – mające charakter dyskryminacji – regularne praktyki, utrwalone wzory postępowania lub zaniechanie w zakresie
przeciwdziałania nierówności. Struktura dyskryminacyjna może istnieć bez
intencji dyskryminacji, bez występowania dających się wyraźnie zidentyfikować sytuacji dyskryminacyjnych, a nawet w warunkach powszechności norm
i wartości antydyskryminacyjnych lub gdy prowadzi się aktywne działania
antydyskryminacyjne w innych obszarach. Przykładem struktury dyskryminacyjnej może być rasizm instytucjonalny, bariery architektoniczne dla osób
z niepełnosprawnością ruchową lub heteronormatywność12.
Przemoc seksualna – każda czynność seksualna, próba narzucenia czynności
seksualnych, niechciane komentarze oraz napastliwe zachowania (propozycje)
o charakterze seksualnym, handel ludźmi oraz inne zachowania związane
z seksualnością osoby, oparte na przymusie ze strony sprawcy, bez względu
na jego/jej relację z ofiarą, w jakimkolwiek miejscu, nie wyłączając z tego
katalogu domu ani miejsca pracy. Przymus może przybierać bardzo różne
formy: od przemocy fizycznej, przez psychiczne zastraszanie, szantaż i inne
zachowania, takie jak grożenie przemocą fizyczną, zwolnienie z pracy lub
odmowa zatrudnienia13.
Przemoc motywowana uprzedzeniami – akty przemocy fizycznej, werbalnej,
psychicznej, seksualnej, cyberprzemocy, nękania, szantażu i innych form
motywowane uprzedzeniami i nienawiścią, wymierzone w osoby lub mienie,
Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona. O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce, pod red. K. Gawlicz, P. Rudnickiego, M. Starnawskiego, Towarzystwo
Edukacji Antydyskryminacyjnej, Warszawa 2015, s. 61.
Tamże.
Tamże.
World report on violence and health, pod red. E. G. Krug, L. L. Dahlberg, J. A. Mercy, A. B. Zwi, R. Lozano,
World Health Organization, Geneva 2002, s. 149. Tłumaczenie własne.
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w związku z ich rzeczywistą lub domniemaną przynależnością do grupy tożsamościowej lub związkiem z taką grupą.
Mowa nienawiści (ang. hate speech) – różne typy negatywnych emocjonalnie
wypowiedzi, wymierzonych przeciwko grupom lub jednostkom ze względu
na domniemaną lub faktyczną przynależność do grupy, powstających na bazie
uprzedzeń. Pojęcie to obejmuje wypowiedzi (ustne i pisemne) i przedstawienia ikoniczne lżące, oskarżające, wyszydzające i poniżające grupy i jednostki
z powodów takich jak: płeć, tożsamość płciowa, kolor skóry, pochodzenie
narodowe i/lub etniczne, religia lub światopogląd (a także wyznanie lub bezwyznaniowość), stan zdrowia (fizycznego i psychicznego) i stopień sprawności,
wiek, orientacja seksualna, status społeczny i ekonomiczny i inne. Mową nienawiści możemy nazwać także: publiczne wyrażanie ideologii, która deprecjonuje,
oczernia, dehumanizuje grupę osób ze względu na jakieś cechy tożsamościowe.
Z mową nienawiści możemy mieć do czynienia także w przypadku publicznego
zaprzeczania, trywializowania, usprawiedliwiania lub przebaczenia zbrodni
ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości albo zbrodni wojennych.
Edukacja antydyskryminacyjna – to świadome działanie podnoszące wiedzę,
umiejętności i wpływające na postawy, które ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami oraz wspieranie równości
i różnorodności. Edukacja antydyskryminacyjna kształtuje postawy, buduje
kompetencje rozpoznawania, przeciwdziałania i reagowania na dyskryminację
i przemoc, rozwija wiedzę na temat mechanizmów dyskryminacji (uprzedzenia,
stereotypy, relacje władzy), rozwija wiedzę na temat grup dyskryminowanych
oraz ruchów emancypacyjnych, działa na rzecz wzmocnienia osób z tych grup.
Edukacja antydyskryminacyjna odnosi się do wszystkich tzw. przesłanek
dyskryminacji (cech tożsamościowych).
Perspektywa antydyskryminacyjna – to uwzględnianie opinii, interesów,
potrzeb różnorodnych grup, a także wiedzy związanej z mechanizmami
dyskryminacji, w tworzeniu instytucji, dorobku naukowego, kulturowego,
ekonomicznego i społecznego, w tworzeniu prawa i praktyce jego stosowania,
w tworzeniu polityk, strategii i projektów. Często dopiero przyjęcie perspektywy antydyskryminacyjnej ujawnia różnice w położeniu różnych grup, a tym
samym podważa neutralność działań, polityk, dokumentów dotyczących życia
publicznego i prywatnego. Pozwala to na zaplanowanie i wdrożenie działań,
które mogą zapobiegać nierównemu traktowaniu, jak również zwalczać zaistniałe nierówności i tworzyć strategie i polityki z uwzględnieniem sytuacji
wszystkich grup i jednostek niezależnie od ich cech tożsamości. W odniesieniu
do sfery edukacji perspektywa antydyskryminacyjna może dotyczyć równego
traktowania (przeciwdziałanie dyskryminacji w edukacji), równego dostępu
(przeciwdziałanie dyskryminacji w dostępie do edukacji) i równościowego
przekazu (edukacja do równości, antydyskryminacyjna).

17

Edukacja antydyskryminacyjna. Ostatni dzwonek!

Rozdział 1. Ramy metodologiczne badania

Badanie nie obejmuje przypadków pedofilii, której sprawcami były osoby pracujące w szkole, natomiast ofiarami – dzieci w wieku przed okresem dojrzewania
płciowego (pokwitania), czyli do 11. roku życia. W badaniu uwzględniono szeroki
katalog zachowań dyskryminacyjnych oraz związanych z przemocą motywowaną
uprzedzeniami, włączając w to także przypadki wykorzystywania seksualnego
dzieci w wieku 12–15 lat, których dopuścili się nauczyciele lub które miały miejsce
w szkołach.
Na koniec warto podkreślić, że podjęte wysiłki, których uwieńczeniem jest
niniejszy raport, nie mają służyć li tylko opisaniu stanu faktycznego. Nadrzędnym
celem monitoringu jest wzmocnienie działań rzeczniczych na rzecz wprowadzenia konkretnych rozwiązań systemowych zapewniających lepszą ochronę przed
dyskryminacją, przemocą motywowaną uprzedzeniami, w tym mową nienawiści w szkołach i placówkach oświatowych. Stąd na końcu raportu znajdują
się rekomendacje dotyczące rozwiązań prawnych, praktyki stosowania prawa,
sposobów zapobiegania i reagowania na dyskryminację, przemoc motywowaną
uprzedzeniami, w tym mowę nienawiści przez instytucje publiczne działające
w obszarze oświaty.
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Ramy prawne reagowania
i przeciwdziałania dyskryminacji
w szkole
Magdalena Chustecka
konsultacja merytoryczna: radczyni prawna Zofia Jabłońska

2.1 Wprowadzenie
Podstawą do prowadzenia monitoringu instytucji publicznych były zapisy w prawie
krajowym i międzynarodowym odnoszące się do przeciwdziałania i reagowania na
dyskryminację, przemoc motywowaną uprzedzeniami, w tym mowę nienawiści
w szkołach i innych placówkach oświatowych. Analiza prawa była niezbędnym
elementem badania – poprzedziła zarówno wysyłanie zapytań w trybie dostępu
do informacji publicznej do organów administracji, jak i gromadzenie i analizę
zawartości stron internetowych wybranych instytucji oświatowych.
Zobowiązania instytucji państwa wyrażone w prawie stanowią formalną
podstawę do podejmowania interwencji. W korespondencji z instytucjami publicznymi odpowiedzialnymi za oświatę wskazywałyśmy, jakie konkretne przepisy
prawa krajowego i międzynarodowego mogły zostać naruszone w przypadku
zdarzeń dyskryminacyjnych, o których informowały media. Analiza zapisów
prawnych pozwoliła nam także określić adresatów zapytań w trybie dostępu
do informacji publicznej – instytucje działające w obszarze oświaty, które powinny lub mogą zareagować, w sytuacji gdy dotrze do nich sygnał o dyskryminacji, przemocy motywowanej uprzedzeniami, w tym mowy nienawiści, do
których doszło na terenie placówki oświatowej lub której sprawcą jest uczeń
bądź uczennica.
Drugi obszar badawczy dotyczył włączania przez władze oświatowe szczebla centralnego perspektywy antydyskryminacyjnej w swoje bieżące działania.
W tym zakresie wcześniejsza analiza prawa była niezbędna, aby dowiedzieć się,
jakie aspekty przeciwdziałania dyskryminacji mają podstawy prawne i w jakim
dokładnie brzmieniu.
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Prezentację efektów analizy prawnej należy poprzedzić komentarzem, według
jakich kryteriów zespół badawczy dokonywał wyboru przepisów prawa. Wektorem tych poszukiwań były dwa słowa klucze: „dyskryminacja” oraz „edukacja”,
wraz ze wszelkimi powiązanymi pojęciami. Stąd w przypadku „dyskryminacji”
brane pod uwagę były nie tylko jej synonimy, takie jak „nierówne traktowanie”,
ale także słowa „stereotyp”, „uprzedzenie”, „molestowanie seksualne”, „przestępstwa z nienawiści”. Za istotne uznałyśmy także wszelkie odniesienia do zakazu
lub zapobiegania przemocy, gdyż ta może mieć źródło w uprzedzeniach wobec konkretnych grup społecznych. Pod uwagę były brane konotacje związane
z dyskryminacją zarówno w jej negatywnych kontekstach (np. zakaz dyskryminacji, zakaz nieludzkiego i poniżającego traktowania), jak i w pozytywnych
kontekstach (perspektywa antydyskryminacyjna w szkole, która gwarantuje
uczniom i uczennicom: równy dostęp do edukacji, równe traktowanie, antydyskryminacyjny przekaz w programie dydaktycznym i wychowawczym). Stąd
wyłania się szczególna grupa tzw. przepisów aksjologicznych, czyli związanych
z wartościami (np. równość, szacunek, sprawiedliwość) i zasadami (indywidualne podejście, dostosowane programy nauczania), zgodnie z którymi powinna
funkcjonować szkoła. Jako ważny przykład, obrazujący sposób analizy materiału
prawnego, można przytoczyć pojęcie „bezpieczeństwa”. W literalnych zapisach,
widniejących w dokumentach prawa zagadnienie to nie współwystępuje explicite
w odniesieniu do przeciwdziałania dyskryminacji. Poczucie bezpieczeństwa
w szkole wiąże się jednak m.in. z niewystępowaniem dyskryminacji i odwrotnie –
w placówce, w której dochodzi do izolowania i prześladowań ze względu na
przynależność do grupy mniejszościowej, istnieje poważne ryzyko zaburzenia
bezpieczeństwa.
Zaprezentowana analiza została przygotowana na początku badania, tj. pod
koniec 2014 roku. Następnie ponownie podjęto przegląd stanu prawnego, który
pozostaje aktualny na dzień 31 grudnia 2015 roku.
Na wstępie należy podkreślić, że poniższa analiza prawa może nie obejmować
wszystkich aktów prawnych, w których mowa jest o zakazie nierównego traktowania w obszarze edukacji. Celem badawczym nie było badanie komplementarności prawa w tym zakresie. Powzięte poszukiwania miały jedynie zarysować
ramy „antydyskryminacyjnego porządku prawnego” i odnosiły się do, w naszym
odczuciu, najważniejszych dokumentów prawa łączących w swoich treściach
kwestie przeciwdziałania czy zakazu dyskryminacji ze sferą edukacji formalnej.
Jednocześnie, przepisy prawa nie stanowiły dla badaczek jedynych kryteriów zastosowanych do wyboru i analizy materiału badawczego, a co za tym idzie, nie
determinowały w całości przebiegu i efektów badania. W badaniu równie istotna
była wiedza o mechanizmie dyskryminacji oraz perspektywie antydyskryminacyjnej,
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zebrana przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej i inne organizacje,
podejmujące tę problematykę14.
Zespół badawczy podjął świadomą decyzję, aby wyłączyć z analizy prawnej
prawo karne, które reguluje m.in. kwestie przemocy wobec dzieci, kwestie przemocy seksualnej, w tym wobec dzieci, czy przestępstw z nienawiści, mimo że
zachowania takie mogą być motywowane uprzedzeniami. Decyzja ta wynikała
z punktu ciężkości niniejszego badania, którym jest przeciwdziałanie i reagowanie
na dyskryminację i przemoc motywowaną uprzedzeniami, rozumiane jako działania wychowawcze, nastawione na zmianę postaw oraz przywrócenie poczucia
bezpieczeństwa w środowisku szkolnym. Tymczasem procedury związane z czynami kwalifikowanymi jako przestępstwa koncentrują się na ukaraniu sprawców.
W niniejszym rozdziale nie uwzględniono także rozporządzeń jako aktów
prawa, które powstają w celu realizacji przepisów ustaw (poza jednym rozporządzeniem, które w szczególny sposób obliguje placówki oświatowe do prowadzenia
w szkole m.in. działań antydyskryminacyjnych). Rozporządzenia są znacznie
częściej zmieniane niż akty nadrzędne – ustawy. Należy jednak podkreślić, że
niektóre rozporządzenia, które zostały w 2015 roku wydane przez Minister Edukacji Narodowej, dotyczyły sytuacji uczniów i uczennic z różnych mniejszości15.
Regulacje zawarte w tych rozporządzeniach zostały szczegółowo zaprezentowane
w rozdziale poświęconym monitoringowi działań instytucji oświatowych szczebla
centralnego w 2015 roku (rozdział 3 Perspektywa antydyskryminacyjna w działaniach instytucji publicznych).
W podjętej analizie przepisów prawa zostały wykorzystane następujące pytania
szczegółowe:
• W jakich dokumentach międzynarodowych, których stroną jest państwo
polskie, znajdują się przepisy odnoszące się do zasady równego traktowania
14
15

Jako jeden z przykładów takiego podejścia można podać analizowanie w raporcie sytuacji dyskryminacji
motywowanych homofobią, mimo że tylko w jednym akcie prawnym znajdują się odwołania do zakazu
dyskryminacji w edukacji formalnej ze względu na orientację seksualną.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania
pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. 2015, poz. 938);
Rozporządzenie z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
społecznym (Dz.U. 2015, poz. 1113); Rozporządzenie z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół
i placówek (Dz.U. 2015, poz. 1214); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2015 r.
w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
w roku 2016 (Dz.U. 2015, poz. 2294); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 stycznia 2015
r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących
w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych
zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz.U. 2015, poz. 31); Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2015, poz.
843); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne
i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz.U. 2015, poz. 441).
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i zakazu dyskryminacji ze względu na różne przesłanki tożsamości w obszarze
edukacji? Do czego obligują one państwa-strony?
Czy w ustawie zasadniczej znajdują się odniesienia do zakazu dyskryminacji
w obszarze edukacji?
Czy w Ustawie o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie
równego traktowania z dnia 3 grudnia 2010 roku znajdują się zapisy odnoszące się do obszaru edukacji? Jeśli tak, to w jakim zakresie podmiotowym
i przedmiotowym? Czy i jeśli tak, to jakie są różnice w zakresie ochrony przed
dyskryminacją w obszarze edukacji ze względu na różne przesłanki?
Czy w aktach prawa, wskazujących na kompetencje i zakres działania niezależnych organów, powołanych do ochrony praw dziecka, znajdują się wskazania
dotyczące zasady równego traktowania i zakazu dyskryminacji? Czy i na jakie
przesłanki one wskazują?
Czy w aktach prawa regulujących działanie systemu edukacji formalnej w Polsce znajdują się treści związane z przestrzeganiem zasady równego traktowania,
przeciwdziałaniem dyskryminacji i podejmowaniem działań na rzecz równości? Czy wprost wymienione są konkretne przesłanki dyskryminacji? Jakie?

W wyniku tych poszukiwań powstała lista aktów prawa, w których obecne są
łącznie kwestie edukacji oraz wątki antydyskryminacyjne. Są to:
• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.,
• Międzynarodowa konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych
dnia 7 marca 1966 r.,
• Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet przyjęta
przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 18 grudnia 1979 r.,
• Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.,
• Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 grudnia 2006 r.,
• Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka,
• Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania,
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
• Karta Nauczyciela, Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.,
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (zmienione w okresie
prowadzenia badania na Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie wymagań
wobec szkół i placówek).
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Zgodnie z przyjętą metodologią, akty te zostały uporządkowane według klucza
przesłanek dyskryminacyjnych (płeć, tożsamość płciowa, wiek, orientacja seksualna, status społeczno-ekonomiczny, zdrowie i stopień sprawności, pochodzenie
etniczne i narodowe, kolor skóry, wyznanie i bezwyznaniowość, kategoria pobytowa (status migrancki, status uchodźcy i pochodne), wygląd, miejsce zamieszkania).
Analizowane przepisy dotyczą szkoły w odniesieniu do jej funkcji dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej wobec uczniów i uczennic, nie obejmują zatem relacji
pracowniczych i zakazu dyskryminacji na gruncie prawa pracy i zatrudnienia
niepracowniczego (choć zakaz taki jak najbardziej dotyczy osób zatrudnionych
w placówkach oświatowych).

2.2 Prawo uczniów i uczennic do równego
traktowania
W części przywołanych dokumentów prawnych pojawiają się wskazania na
wartości kluczowe z punktu widzenia budowania społeczeństwa wolnego od
dyskryminacji i wynikającej z niej przemocy. Najpełniej wyraża to Konwencja
o prawach dziecka, wskazując, że „nauka dziecka będzie ukierunkowana na:
rozwijanie w dziecku szacunku dla praw człowieka i podstawowych swobód
(…), przygotowanie dziecka do odpowiedniego życia w wolnym społeczeństwie,
w duchu zrozumienia, pokoju, tolerancji, równości płci oraz przyjaźni pomiędzy
wszystkimi narodami, grupami etnicznymi, narodowymi i religijnymi oraz osobami rdzennego pochodzenia”16. Wcześniej ta sama umowa międzynarodowa
przywołuje wartości istotne w procesie wychowania jednostki: godność, tolerancję,
wolność, równość, pokój i solidarność17. Podobne odwołania znajdują się także
w dwóch krajowych aktach prawa: w ustawie o systemie oświaty („Szkoła winna
zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować
go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady
solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności”18) oraz w ustawie Karta Nauczyciela („Nauczyciel obowiązany jest: (…) dbać o kształtowanie
u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju
i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów”19). Zwraca
uwagę, że wśród wartości o charakterze uniwersalnym, w kilku miejscach podkreślono ich istotę w nawiązaniu do konkretnych przesłanek, takich jak narodowość,
etniczność, wyznanie, światopogląd, kolor skóry czy płeć.
16
17
18
19

Art. 29, punkt 1b i 1d Konwencji o prawach dziecka (Dz.U. 1991 nr 120, poz. 526).
Por. preambuła Konwencji o prawach dziecka (Dz.U. 1991 nr 120, poz. 526).
Preambuła Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95, poz. 425).
Rozdział 2, Art. 6, punkt 5 Karty Nauczyciela, Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz.U. 1982 nr 3, poz. 19).
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Poza wartościami przekazywanymi w treściach dydaktycznych i wychowawczych, istotne jest także, w jakich warunkach odbywa się nauka. Zgodnie
z Konwencją o prawach dziecka, powinny one być wolne od przemocy i złego
traktowania20 oraz zapewniać bezpieczeństwo21.
Przepisy prawa wskazują nie tylko na budowanie pozytywnych postaw i relacji między ludźmi, odnoszą się także do zjawisk niepożądanych czy prawnie
zakazanych. Wybrzmiewa to w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2
kwietnia 1997 r. („Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”22), w Konwencji o prawach
dziecka („Państwa-Strony w granicach swojej jurysdykcji będą respektowały
i gwarantowały prawa zawarte w niniejszej konwencji wobec każdego dziecka,
bez jakiejkolwiek dyskryminacji, niezależnie od rasy, koloru skóry, płci, języka,
religii, poglądów politycznych, statusu majątkowego, niepełnosprawności, cenzusu urodzenia lub jakiegokolwiek innego tego dziecka albo jego rodziców bądź
opiekuna prawnego”23), w Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji
wszelkich form dyskryminacji rasowej („Państwa Strony Konwencji zobowiązują
się wydać zakaz dyskryminacji rasowej we wszelkich jej formach i wyeliminować
ją oraz zagwarantować wszystkim bez różnicy rasy, koloru skóry, pochodzenia
narodowego bądź etnicznego równość wobec prawa, a zwłaszcza korzystanie
z następujących praw: (…) prawa do oświaty i szkolenia zawodowego”24), w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (np. „dyskryminacja kogokolwiek
ze względu na niepełnosprawność jest pogwałceniem przyrodzonej godności
i wartości osoby ludzkiej”25) oraz w Ustawie z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania26.
W tym ostatnim dokumencie zakazem dyskryminacji w oświacie objęto jedynie
trzy przesłanki dyskryminacyjne: rasę, pochodzenie etniczne i pochodzenie narodowe27. W innym fragmencie dodano do tego katalogu cech chronionych także
płeć, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację
seksualną – w aspektach, które dotyczą podejmowania kształcenia zawodowego
20
21
22
23
24
25
26
27

Por. Konwencja o prawach dziecka (Dz.U. 1991 nr 120, poz. 526) oraz art. 3 punkt 3 Ustawy z dnia 6 stycznia
2000 roku o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U. 2000 nr 6, poz. 69).
Por. art. 1 punkt 10 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95, poz. 425) oraz
Rozdział 2, art. 6 punkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982 nr 3, poz. 19).
Art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78, poz. 483).
Art. 2, punkt 1 Konwencji o prawach dziecka (Dz.U. 1991 nr 120, poz. 526).
Art. 5 Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej (Dz.U.
1969 nr 25, poz. 187).
Preambuła, punkt h Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej przez Zgromadzenie
Ogólne Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. 2012, poz. 1169).
Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego
traktowania (Dz.U. 2010 nr 254, poz. 1700).
Por. art. 7 Ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie
równego traktowania (Dz.U. 2010 nr 254, poz. 1700).
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oraz praktyk zawodowych28. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że w praktyce
funkcjonowania prawa antydyskryminacyjnego zapis ten stanowi istotną przeszkodę w skutecznej i pełnej ochronie uczniów i uczennic przed dyskryminacją.
Wydaje się jednak, że to, co wnosi tzw. ustawa wdrożeniowa (która w założeniu
powinna horyzontalnie regulować kwestie równego traktowania we wszystkich
obszarach życia poza zatrudnieniem pracowniczym), to zakaz dyskryminacji ze
względu na orientację seksualną – trudno jednak powiedzieć, dlaczego odnosi
się to tylko do kształcenia i praktyk zawodowych, a nie do edukacji w ogóle. Jednocześnie, fragment ten pozostaje jedynym na tle wszystkich przeanalizowanych
dokumentów, gdzie wprost objęto ochroną w jakimkolwiek aspekcie edukacji
uczniów i uczennice nieheteroseksualne.
2.2.1 Stopień sprawności
Zdecydowanie, kwestie zapewnienia równych szans i możliwości edukacyjnych
najpełniej oraz najliczniej są poruszane w kontekście uczniów i uczennic z niepełnosprawnościami. Na prawa tej grupy m.in. w kontekście edukacji wskazują
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Konwencja o prawach dziecka, Konwencja
o prawach osób niepełnosprawnych, Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku
Praw Dziecka, Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów
Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania oraz Ustawa z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty29.
Wśród wszystkich analizowanych dokumentów w szczególny sposób wyróżnia
się Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, która w pełny sposób wprowadza perspektywę antydyskryminacyjną. Konwencja nie tylko traktuje o różnych
aspektach prawa do powszechnej, bezpłatnej, włączającej edukacji, dostosowanej
do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Co znamienne dla
perspektywy antydyskryminacyjnej, zagadnienie praw człowieka osób niepełnosprawnych nie jest sprowadzone wyłącznie do „grupy problemowej”. Jeden
z artykułów konwencji, artykuł 8, poświęcony jest „podnoszeniu świadomości społecznej”, gdzie wprost mówi się o tym, że „Państwa Strony zobowiązują się podjąć
natychmiastowe, skuteczne i odpowiednie działania w celu: (…) (b) zwalczania
stereotypów, uprzedzeń i szkodliwych praktyk wobec osób niepełnosprawnych,
w tym związanych z płcią i wiekiem, we wszystkich dziedzinach życia, (c) promowania wiedzy o zdolnościach i wkładzie osób niepełnosprawnych”, a „do działań
podejmowanych w tym celu należy: (…) (b) rozwijanie, na wszystkich szczeblach
28
29

Por. art. 8 Ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie
równego traktowania (Dz.U. 2010 nr 254, poz. 1700).
Analiza ta nie obejmuje rozporządzeń, które w sposób szczegółowy określają m.in. zasady funkcjonowania
dzieci z różnymi niepełnosprawnościami i o różnym stopniu niepełnosprawności w szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych, oraz o warunkach przystępowania do egzaminów w szkole
podstawowej, egzaminu gimnazjalnego czy egzaminu dojrzałości.
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systemu edukacji i u wszystkich dzieci od najwcześniejszych lat, postawy poszanowania praw osób niepełnosprawnych (…)”30. Tym samym, konwencja wprost
nawiązuje do edukacji antydyskryminacyjnej w szkole poprzez kształtowanie
postaw tzw. grupy większościowej. Na uwagę zasługuje także fakt, że sygnatariusze
konwencji nie postrzegają grupy osób z niepełnosprawnościami wyłącznie przez
pryzmat jednej cechy tożsamości. W dokumencie zwrócono uwagę na zjawisko
dyskryminacji wielokrotnej, czyli na trudniejszą sytuację osób niepełnosprawnych,
uwarunkowaną wiekiem, płcią, kolorem skóry, językiem, poglądami politycznymi i innymi, pochodzeniem narodowym, etnicznym, autochtonicznym lub
społecznym, sytuacją majątkową i urodzeniem31. Na uwagę zasługuje także fakt,
że społeczność osób Głuchych jest zdefiniowana jako grupa językowa32.
Zarówno w tym, jak i w pozostałych dokumentach nawiązujących do sytuacji
dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, wskazano na szereg przynależnych
im fundamentalnych praw, m.in. prawo do godności, niezależności, aktywnego
uczestnictwa, zintegrowania ze społeczeństwem lub reintegracji, prawo do rozwoju, autonomii osoby, w tym swobody dokonywania wyborów, poszanowania
niezależności, wolność od wykorzystywania, przemocy i nadużyć33. O obowiązku
zapewnienia tej grupie dostępu do edukacji, poza Konwencją o prawach osób
niepełnosprawnych, traktuje także Konwencja o prawach dziecka (zapewnienie
skutecznego dostępu do oświaty, nauki i przygotowania zawodowego)34 oraz ustawa o systemie oświaty (zagwarantowanie możliwości pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną
społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
oraz predyspozycjami; zindywidualizowany proces kształcenia, form i programów
nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych)35. W tym ostatnim dokumencie poruszono
kwestię bezpłatnego transportu, który powinien być zapewniony dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w drodze do szkoły podstawowej i gimnazjum, szkoły
ponadgimnazjalnej lub ośrodka.

30
31

32
33
34
35

Art. 8 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. 2012, poz. 1169).
Dyskryminacja wielokrotna – dyskryminacja, której doświadczają jednostki ze względu na swoją przynależność do wielu różnych grup. W jej ramach wyróżnia się: 1. Dyskryminację wielokrotną w wąskim
rozumieniu – sytuacja, w której osoba doświadcza dyskryminacji ze względu na różne przesłanki, ale
dzieje się to oddzielnie, w różnym czasie; 2. Dyskryminację sumowaną (wiązaną) – kiedy różne przesłanki
dyskryminacji „dodają się” do siebie w konkretnej sytuacji; 3. Dyskryminację intersekcjonalną/krzyżową – kiedy różne cechy osoby, będące powodem wykluczenia i dyskryminacji, współgrają ze sobą – nie
są sumą doświadczeń, ale tworzą nowy system wykluczeń. D. Cieślikowska, N. Sarata, Dyskryminacja
wielokrotna – historia, teorie, przegląd badań, Fundacja Fundusz Współpracy, Towarzystwo Edukacji
Antydyskryminacyjnej, Warszawa 2012, s. 6–7.
Por. Preambuła, punkt p Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2012, poz. 1169).
Por. Konwencja o prawach dziecka (Dz.U. 1991 nr 120, poz. 526).
Por. art. 23 Konwencji o prawach dziecka (Dz.U. 1991 nr 120, poz. 526).
Por. art. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95, poz. 425).
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Prawom dzieci z niepełnosprawnościami poświęcono osobny artykuł w ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka (jest to jedyna grupa wyróżniona w niniejszej
ustawie). W akcie tym czytamy: „Rzecznik szczególną troską i pomocą otacza
dzieci niepełnosprawne”36.
2.2.2 Płeć
Kwestia równego traktowania ze względu na płeć pojawia się w kilku wspomnianych aktach prawnych. Najpełniej zagadnienie to jest poruszone w Konwencji
w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 18 grudnia 1979 r. W dokumencie
tym w osobnym artykule szczegółowo rozwinięto, jakie zobowiązania stoją przed
państwem polskim w celu zagwarantowania kobietom równego z mężczyznami
prawa w dziedzinie kształcenia, w tym kształcenia zawodowego. Państwo powinno
w tym zakresie podejmować wysiłki na rzecz: równych warunków orientacji zawodowej, uzyskiwania dyplomów w nauczaniu przedszkolnym, ogólnym, technicznym, zawodowym; jednakowego doboru programów, jednakowych egzaminów
oraz personelu nauczającego, posiadającego takie same kwalifikacje, równej jakości
pomieszczeń szkolnych i wyposażenia; wyeliminowania wszelkich stereotypowych koncepcji pozycji mężczyzny i kobiety na wszystkich szczeblach nauczania i we wszystkich rodzajach kształcenia przez popieranie koedukacji i innych
form nauczania, które mogą być pomocne w osiągnięciu tego celu, a zwłaszcza
przez rewizję podręczników i programów szkolnych oraz dostosowanie metod
pedagogicznych; równych możliwości w dziedzinie otrzymywania stypendiów
i innych subwencji na studia; równych możliwości dostępu do programów stałego
nauczania w celu jak najszybszego zniwelowania różnicy wykształcenia pomiędzy
mężczyznami a kobietami; zmniejszenia liczby uczennic niekończących szkół oraz
organizowania programów dla dziewcząt i kobiet, które przedwcześnie zaprzestały
nauki; równych możliwości aktywnego uczestniczenia w sporcie i wychowaniu
fizycznym; dostępu do informacji specjalistycznych o charakterze wychowawczym,
mających na celu zapewnienie zdrowia i dobrobytu rodziny, w tym również do
informacji i poradnictwa w zakresie planowania rodziny; prawa do kształcenia
i dokształcania zawodowego, w tym również do praktyk, doskonalenia zawodowego i stałego szkolenia37.
W kolejnych trzech dokumentach wskazania na równe traktowanie ze względu na płeć mają charakter ogólny (równe prawo do kształcenia – Konstytucja
Rzeczpospolitej Polskiej38; zakaz dyskryminacji ze względu na płeć – Konwencja
36
37
38

Art. 3 punkt Ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U. 2000 nr 6, poz. 69).
Por. art. 10 i art. 11 Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (Dz.U. 1982 nr
10, poz. 71).
Por. art. 33 punkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78, poz.
483).
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o prawach dziecka39) bądź fragmentaryczny (tzw. ustawa wdrożeniowa, wskazująca na zakaz dyskryminacji ze względu na tę przesłankę tożsamości jedynie
w kontekście kształcenia zawodowego i praktyk zawodowych)40.
2.2.3 Pochodzenie etniczne i narodowe, język, kolor skóry,
wyznanie
Przesłanki dyskryminacyjne związane z pochodzeniem etnicznym i narodowym,
językiem, kolorem skóry i wyznaniem w kilku miejscach współwystępują w analizowanych dokumentach jako pewna grupa pojęciowa, wymagająca jednakowej
ochrony przed nierównym traktowaniem (Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej,
Konwencja o prawach dziecka, Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych).
Są to jednak przepisy nienawiązujące wprost do sytuacji dzieci i młodzieży w szkołach i innych placówkach oświatowych.
Na gruncie edukacji formalnej przesłanki te rozdziela tzw. ustawa wdrożeniowa, określając, że niedopuszczalne jest nierówne traktowanie m.in. ze względu na
rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd w obszarze kształcenia zawodowego i praktyk zawodowych, natomiast w odniesieniu
do ogólnej kategorii „oświaty” – tylko ze względu na rasę, pochodzenie etniczne
lub narodowość41.
Szczególnym aktem prawa międzynarodowego w tym względzie jest Międzynarodowa konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji
rasowej przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 7
marca 1966 r. Pojęcie „dyskryminacja rasowa” jest definiowane szeroko – jako
wszelkie zróżnicowanie, wykluczenie, ograniczenie lub uprzywilejowanie nie
tylko z powodu rasy, koloru skóry, ale także urodzenia, pochodzenia narodowego lub etnicznego42. Dokument wprost obliguje państwa-strony do zapewnienia
uczniom i uczennicom prawa do oświaty i szkolenia zawodowego oraz prawa
do osobistego bezpieczeństwa i do ochrony przez państwo przed przemocą lub
naruszeniem nietykalności cielesnej43. Jako szczególnie istotny z punktu widzenia
edukacji antydyskryminacyjnej wydaje się przepis artykułu 7 niniejszej konwencji:
„Państwa Strony Konwencji zobowiązują się podjąć niezwłocznie skuteczne środki,
zwłaszcza w dziedzinie oświaty, wychowania, kultury i informacji, w celu zwalczania przesądów prowadzących do dyskryminacji rasowej oraz w celu popierania
39
40
41
42
43

Por. art. 2 punkt 1 Konwencji o prawach dziecka (Dz.U. 1991 nr 120, poz. 526).
Por. art. 8 Ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie
równego traktowania (Dz.U. 2010 nr 254, poz. 1700).
Por. art. 7 i art. 8 Ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej
w zakresie równego traktowania (Dz.U. 2010 nr 254, poz. 1700).
Por. art. 1 punkt 1 Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej
(Dz.U. 1969 nr 25, poz. 187).
Por. art. 5 Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej (Dz.U.
1969 nr 25, poz. 187).
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wzajemnego zrozumienia, tolerancji i przyjaźni między narodami i grupami
rasowymi lub etnicznymi, jak również propagowania celów i zasad Karty Narodów Zjednoczonych, Powszechnej deklaracji praw człowieka, Deklaracji Narodów Zjednoczonych w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej
oraz niniejszej Konwencji”. Podobnie jak w przypadku Konwencji o prawach
osób niepełnosprawnych oraz Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form
dyskryminacji kobiet, mamy tutaj do czynienia z działaniami adresowanymi do
grupy większościowej – z upowszechnianiem treści edukacyjnych rewidujących
stereotypy i uprzedzenia wobec grupy narażonej na dyskryminację.
Odrębnymi przepisami zagwarantowano prawa obywatelom i obywatelkom
Polski, należącym do mniejszości narodowych, etnicznych oraz posługujących się
językiem regionalnym44. Prawo uczniów i uczennic „do posiadania i korzystania
z własnej kultury (…) lub do używania własnego języka, łącznie z innymi członkami jego grupy”45 chroni Konwencja o prawach dziecka. Prawo do „wolności
zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury”46 potwierdza ustawa zasadnicza. Doprecyzowuje je ustawa
o systemie oświaty, która obliguje instytucje oświaty do stworzenia warunków do
„podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
a w szczególności nauki języka oraz własnej historii i kultury”47.
W czterech kolejnych aktach prawa wybrzmiewa prawo dziecka i jego/jej
rodziców bądź opiekunów do wolności sumienia i religii48. Traktuje o tym Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej („Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom
wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami”; „Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia
w praktykach religijnych”49), Konwencja o prawach dziecka („dziecku należącemu
do takiej mniejszości [religijnej] nie można odmówić prawa (…) do wyznawania

44

45
46
47
48
49

Rozumienie terminu „mniejszości narodowe, etniczne i posługujące się językiem regionalnym” wynika
z Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. 2005 nr 17, poz.
141). Ustawa wymienia w tym zakresie (w kolejności alfabetycznej) mniejszości: białoruską, czeską, litewską, niemiecką, ormiańską, rosyjską, słowacką, ukraińską i żydowską. W art. 2 ust. 4 ustawy wymienia
się mniejszości, uznane za mniejszości etniczne w rozumieniu ustawy: karaimską, łemkowską, romską
i tatarską. Ponadto art. 19 ust. 2 definiuje język kaszubski jako język regionalny. Prawa gwarantowane
mniejszościom narodowym i etnicznym nie obejmują migrantów i migrantek mieszkających w Polsce,
niezależnie od wielkości ich populacji. Por. Rozdział 24 Edukacja, punkt 3b art. 8 Konwencji o prawach
osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2012 poz. 1169).
Art. 30 Konwencji o prawach dziecka (Dz.U. 1991 nr 120 poz. 526).
Por. art. 35 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78, poz. 483) oraz
art. 13 punkt 7 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95, poz. 425).
Art. 13 punkt 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95, poz. 425).
Por. art. 53 punkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78, poz.
483).
Art. 53 punkt 3 i 6 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78, poz.
483).
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i praktykowania swojej religii)50, ustawa o systemie oświaty („Publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja organizują naukę religii na życzenie rodziców, publiczne szkoły ponadgimnazjalne na życzenie bądź rodziców, bądź
samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii decydują uczniowie”51) oraz ustawa Karta Nauczyciela („Nauczyciel obowiązany jest:
kształcić i wychowywać młodzież w atmosferze wolności sumienia i szacunku
dla każdego człowieka”52).
2.2.4 Kategoria pobytowa (status uchodźcy/migranta)
Kategoria pobytowa związana ze statusem uchodźcy lub ubieganiem się przez dziecko o status uchodźcy pojawia się w jednym dokumencie – Konwencji o prawach
dziecka. Nie nawiązuje ona explicite do prawa do edukacji, obliguje natomiast
państwo do zapewnienia tej grupie dzieci odpowiedniej ochrony i pomocy humanitarnej przy korzystaniu z prawnych gwarancji zawartych w niniejszej konwencji
i w innych międzynarodowych aktach dotyczących praw człowieka oraz innych
dokumentach w sprawach humanitarnych53. Nie jest to jednak jedyne miejsce,
gdzie de facto mowa jest o uczniach cudzoziemskich. Sytuację dzieci i młodzieży
pochodzących z innych krajów, a korzystających z publicznych szkół w Polsce
reguluje ustawa o systemie oświaty. Wprowadza ona istotne przepisy o równym
traktowaniu, bez względu na kategorię obywatelstwa. W art. 94a podkreślone
zostało, że osoby niebędące obywatelami polskimi korzystają z nauki i opieki
na warunkach dotyczących obywateli polskich (zasada równego traktowania
i równego dostępu do edukacji). Uczniowie i uczennice, którzy nie znają języka
polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki,
mają prawo do dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego oraz do uczestniczenia w zajęciach wyrównawczych (przez okres maksymalnie 12 miesięcy).
Ustawa o systemie oświaty daje dyrekcji szkoły możliwość zatrudnienia osoby
posługującej się językiem kraju pochodzenia dzieci cudzoziemskich, w charakterze
pomocy nauczyciela (nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy). Na terenie szkoły
może odbywać się nauka języka i kultury kraju danej grupy dzieci, realizowana
przez placówkę dyplomatyczną lub konsularną kraju ich pochodzenia lub stowarzyszenie kulturalno-oświatowe danej narodowości54.

50
51
52
53
54

Por. art. 14 Konwencji o prawach dziecka (Dz.U. 1991 nr 120, poz. 526).
Art. 12 punkt 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95, poz. 425).
Rozdział 2, art. 6 punkt 4 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982 nr 3, poz. 19).
Por. art. 22 punkt 1 Konwencji o prawach dziecka (Dz.U. 1991 nr 120, poz. 526).
Por. art. 94a Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95, poz. 425).

32

Edukacja antydyskryminacyjna. Ostatni dzwonek!

Rozdział 2. Ramy prawne reagowania i przeciwdziałania…

2.2.5 Status społeczno-ekonomiczny
Ostatnia przesłanka tożsamości, którą ustawodawca bądź państwa-strony konwencji uwzględnili w antydyskryminacyjnych i prawnoczłowieczych zapisach
o edukacji, związana jest ze statusem społeczno-ekonomicznym. Wątkowi temu
poświęcono miejsce w kilku dokumentach. W większości, podobnie jak w przypadku odniesień do innych grup mniejszościowych, zapisy te mają charakter
ogólnych wskazań (Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Konwencja o prawach
dziecka – zakaz dyskryminacji ze względu na stan majątkowy). Konkretyzuje
to ustawa o oświacie, gdzie ustawodawca określił, że „System oświaty zapewnia
w szczególności: (…) opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej
i życiowej”55, a celem tej pomocy jest zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji,
umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej
sytuacji materialnej ucznia, a także wspieranie edukacji uczniów zdolnych56. Wynika to także z ustawy zasadniczej, w myśl której równy dostęp do wykształcenia
jest gwarantowany poprzez tworzenie i wspieranie systemu indywidualnej pomocy finansowej i organizacyjnej dla uczniów i studentów57. Dodatkowo, ustawa
o oświacie wprowadza „bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu dziecka
albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli
dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrot
kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej” w sytuacji, jeśli droga dziecka z domu do szkoły przekracza trzy kilometry (uczniowie
klas I–IV szkół podstawowych) i cztery kilometry (uczniowie klas V i VI szkół
podstawowych oraz uczniowie gimnazjów)58. W zapisach tych nie wskazano co
prawda wprost, że wiąże się to ze statusem majątkowym rodziców lub opiekunów
dziecka bądź miejscem zamieszkania na wsi, jednak zwiększa to równy dostęp do
edukacji właśnie osobom z tych grup mniejszościowych.
W żadnym z analizowanych aktów prawa nie pojawiły się wskazania na zasadę
równego traktowania oraz środki, jakie mają służyć jej wdrażaniu w stosunku
do uczniów i uczennic transpłciowych lub osób o nienormatywnym wyglądzie,
związanym np. z wagą czy posturą ciała.
Na końcu należy przypomnieć, że część przywołanych przepisów nakłada na
państwo polskie oraz krajowy system oświaty mniej lub bardziej konkretne zobowiązania. Z tego względu, przywołane powyżej zapisy prawne posłużyły jako dodatkowe przesłanki do podejmowania zapytań, adresowanych do instytucji publicznych
o reakcje na sygnały o dyskryminacyjnych zdarzeniach. W listach m.in. do kuratoriów oświaty zespół monitoringowy powoływał się na konkretne przepisy prawa.
55
56
57
58

Art. 1 punkt 12 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95, poz. 425).
Por. art. 90b punkt 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95, poz. 425).
Por. art. 70 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. 1997 nr 78, poz. 483).
Art. 17 punkt 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95, poz. 425).
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2.3 Procedury reagowania na dyskryminację
Obowiązki szkoły wobec uczniów i uczennic regulują dwa akty prawa: Ustawa
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Karta Nauczyciela, Ustawa z dnia
26 stycznia 1982 r., a wspierają je przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru
pedagogicznego (obecnie zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek).
W Art. 1 ustawy o systemie oświaty wskazane jest, co w szczególności musi zapewnić system oświaty uczniom/uczennicom lub wychowankom. W kontekście
przeciwdziałania dyskryminacji dotyczy to m.in. wspomnianego już w podrozdziale powyżej dostępu do edukacji, wsparcia oraz równego traktowania osób
z niepełnosprawnościami, a także wsparcia osób w „trudnej sytuacji materialnej
i życiowej”59. Poza tymi stwierdzeniami pada także – co szczególnie istotne z punktu widzenia perspektywy antydyskryminacyjnej – że „system oświaty zapewnia
w szczególności utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,
wychowania i opieki w szkołach i placówkach”60.
Bardziej szczegółowo odnosi się do tej kwestii ustawa Karta Nauczyciela. Przede wszystkim różnicuje ona obowiązki i kompetencje dyrektora oraz nauczyciela61.
Zgodnie z art. 7 ustawy, Dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą
się w szkole, co obejmuje m.in. odpowiedzialność za „dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły” oraz „zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom
w czasie zajęć organizowanych przez szkołę”62. Z kolei art. 6 przywoływanej ustawy
wskazuje, o co zobowiązany jest zadbać nauczyciel. W kontekście przeciwdziałania i reagowania na dyskryminację istotne wydają się tu w szczególności cztery
fragmenty. Nauczyciel obowiązany jest do:
• rzetelnego realizowania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
• wspierania każdego ucznia w jego rozwoju,
• kształcenia i wychowywania młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia
i szacunku dla każdego człowieka,
• dbania o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów63.

59
60
61
62
63

Por. art. 1 punkt 5, 5a i 12 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95, poz. 425).
Art. 1 punkt 10 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95, poz. 425).
W niniejszej analizie nie przyglądano się obowiązkom oraz kompetencjom dyrektora oraz nauczyciela,
dotyczącym relacji pracowniczych.
Por. art. 7 punkt 1 i 6 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982 nr 3, poz. 19).
Por. art. 6 punkty 1, 2, 4 i 5 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982 nr 3, poz. 19).
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Zadania te dodatkowo wspierają wymagania dla szkół i placówek oświatowych,
które wprost odnoszą się zarówno do kwestii bezpieczeństwa, jak i edukacji antydyskryminacyjnej. „Szkoła lub placówka realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne, które są dostosowane do potrzeb uczniów i środowiska. Działania
szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne,
a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Zasady postępowania i współżycia w szkole lub
placówce są uzgodnione i przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły
i placówki oraz rodziców. W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki” – w taki sposób
sformułowane jest wymaganie nr 5 w aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie wymagań
wobec szkół i placówek. Sposób realizacji tego, jak i pozostałych wymagań jest
przedmiotem ewaluacji zewnętrznej ze strony nadzoru pedagogicznego, który na
tej podstawie przygotowuje raport o funkcjonowaniu szkoły, wraz z wnioskami,
ewentualnie programem i harmonogramem poprawy efektywności kształcenia
lub wychowania (jeżeli stwierdzono, że placówka nie realizuje wymagań na poziomie podstawowym)64.
Kontrolowanie stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej
przez szkołę, placówkę lub nauczyciela leży w kompetencjach nadzoru pedagogicznego. W szczególności obejmuje on takie obszary jak: przestrzeganie praw
dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach; zapewnienie
uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki65.
Nad działalnością poszczególnych zatrudnionych nauczycieli nadzór pedagogiczny sprawuje dyrektor/dyrektorka szkoły. Placówka podlega kontroli zewnętrznej
ze strony kuratora oświaty (właściwego ze względu na województwo, w jakim
znajduje się szkoła).
Nadzór pedagogiczny wydaje się głównym narzędziem, które prawodawca
przewidział jako remedium na niepożądane zjawiska w szkole (skuteczność tego
narzędzia w kontekście reagowania na dyskryminację jest osobną kwestią, analizowaną w rozdziale poświęconym interwencjom na zdarzenia dyskryminacyjne).
Procedurę kontrolną – jej tryb, warunki, ramy czasowe – w sposób szczegółowy
aktualnie reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia
2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (wcześniej Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
64

65

Funkcjonowanie tych przepisów w praktyce było przedmiotem poprzedniego badania Towarzystwa
Edukacji Antydyskryminacyjnej: Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona. O budowaniu
edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce, pod red. K. Gawlicz, P. Rudnickiego,
M. Starnawskiego, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Warszawa 2015.
Por. art. 33 punkt 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95, poz. 425).
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nadzoru pedagogicznego). Przewiduje ono postępowanie wyjaśniające w trybie
kontroli kuratorium oświaty w szkole lub placówce. Wizytator lub wizytatorka
kuratorium oświaty sprawdza zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami
prawa, analizuje dokumentację szkoły, prowadzi rozmowy wyjaśniające m.in.
z dyrekcją, wychowawcą, innymi pracownikami i pracownicami szkoły. Kontrola
doraźna każdorazowo jest udokumentowana protokołem kontrolnym. Wizytatorzy
mogą także wydać szkole uwagi i wnioski oraz zalecenia pokontrolne, które są dla
dyrekcji szkoły wiążące. Ustawa o systemie oświaty oraz Rozporządzenie w sprawie
wymagań wobec szkół i placówek pozostawia szkole możliwość wydania zastrzeżeń do wyników kontroli (uwag, wniosków i zaleceń), które kuratorium oświaty
musi rozpatrzyć. Procedura ta jest ujęta w ramy czasowe. Kontrola w placówce nie
może trwać dłużej niż 2 dni robocze, następnie przedstawiciele kuratorium muszą
w ciągu kolejnych 7 dni roboczych przygotować i dostarczyć do szkoły protokół
kontrolny. W terminie 7 dni roboczych dyrekcja ma prawo do złożenia zastrzeżeń
do ustaleń zawartych w protokole. Jeżeli kuratorium w całości lub częściowo nie
podziela opinii dyrekcji szkoły, wówczas w ciągu 14 dni roboczych sporządza
pisemne stanowisko. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń przez organ
sprawujący nadzór pedagogiczny, dyrekcja szkoły jest obowiązana powiadomić
ten organ o realizacji zaleceń, uwag i wniosków w terminie 30 dni.
Jeżeli do dyskryminacji, przemocy motywowanej uprzedzeniami, w tym mowy
nienawiści doszło ze strony nauczyciela lub nauczycielki, sprawa może być rozpatrywana także w innym trybie niż nadzór pedagogiczny. Jest to procedura związana
z postępowaniem dyscyplinarnym. Regulują ją dwa akty prawa: Ustawa z dnia 26
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego (poprzedzone
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie
komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego).
Omawiając niniejszą procedurę, warto przywołać ustawowe rozumienie
kluczowych pojęć. Jako „nauczyciel” traktowany jest także wychowawca i inny
pracownik pedagogiczny szkoły, placówki i placówki doskonalenia nauczycieli,
jeżeli byli nauczycielami mianowanymi w momencie, kiedy doszło do zdarzenia,
które jest przedmiotem postępowania66. Podstawą do wszczęcia procedury jest
podejrzenie uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, których
winien przestrzegać nauczyciel/nauczycielka, a które zostały enumeratywnie
wymienione w art. 6 ustawy Karta Nauczyciela (zostały one przywołane w punktach powyżej). Ustawa nie definiuje, co należy rozumieć pod sformułowaniem
„uchybienie godności zawodu nauczyciela”.
66

Por. § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego (Dz.U. 1998 nr 15, poz. 64).
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Organami, które zajmują się postępowaniem dyscyplinarnym dla nauczycieli,
są – w zależności od jego etapu – rzecznik dyscyplinarny i komisja dyscyplinarna.
W I instancji organy te działają przy wojewodzie. Wojewoda powołuje zarządzeniem rzecznika dyscyplinarnego i zastępców z grona pracowników urzędu
wojewódzkiego (w praktyce działania urzędu jest to przeważnie pracownik/pracownica kuratorium oświaty). Na początkowym etapie – na wniosek wojewody –
rzecznik prowadzi tzw. postępowanie wyjaśniające. W jego efekcie składa wniosek
o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego do komisji dyscyplinarnej albo umarza
postępowanie dyscyplinarne. Postępowanie dyscyplinarne ma charakter rozprawy
z udziałem rzecznika dyscyplinarnego oraz obwinionego i jego/jej obrońcy i jest zakończone wydaniem orzeczenia. Orzeczenie komisji dyscyplinarnej może nałożyć
na nauczyciela/nauczycielkę karę dyscyplinarną. Art. 76 ustawy Karta Nauczyciela
przewiduje, że mogą to być: nagana z ostrzeżeniem, zwolnienie z pracy, zwolnienie
z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim
w okresie 3 lat od ukarania, wydalenie z zawodu nauczycielskiego. Ponadto, także
w trakcie trwania sprawy dyrektor szkoły, a w odniesieniu do postępowania toczącego się przeciwko dyrektorowi szkoły – organ prowadzący szkołę, mogą zawiesić
tę osobę w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli ze względu na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów celowe jest odsunięcie pracownika od wykonywania obowiązków w szkole. W sprawach niecierpiących zwłoki nauczyciel może
być zawieszony w wykonywaniu swoich obowiązków przed złożeniem wniosku
o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Dyrektor szkoły zawiesza w pełnieniu
obowiązków nauczyciela, a jeżeli sprawa dotyczy dyrektora – organ prowadzący
szkołę zawiesza dyrektora szkoły, jeżeli złożony wniosek o wszczęcie postępowania
dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka.
Drugą instancją w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli jest odwoławcza
komisja dyscyplinarna przy ministrze właściwym do spraw oświaty i wychowania,
a w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli szkół artystycznych – odwoławcza
komisja dyscyplinarna przy ministrze właściwym do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego.
Podobnie jak w przypadku kontroli prowadzonej przez nadzór pedagogiczny,
procedura postępowania dyscyplinarnego jest obwarowana terminami. Postępowanie dyscyplinarne musi być wszczęte w ciągu 3 miesięcy od dnia uzyskania
przez wojewodę wiadomości o popełnieniu czynu uzasadniającego nałożenie
kary i przed upływem 3 lat od popełnienia tego czynu. Jeżeli jednak czyn stanowi
przestępstwo, okres ten nie może być krótszy od okresu przedawnienia ścigania
tego przestępstwa.
W praktyce funkcjonowania procedury postępowania dyscyplinarnego problematyczna jest kwestia braku możliwości odwołania się od umarzającej postępowanie dyscyplinarne decyzji rzecznika. Od wielu lat zarówno Rzecznik Praw
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Dziecka, jak i Rzecznik Praw Obywatelskich wskazują na tę lukę prawną oraz
apelują o wprowadzenie możliwości odwołania od decyzji rzecznika67.
Analiza prawa wskazała także na inne organy, które mają możliwość zareagowania na sytuacje nieprawidłowości w szkole. W odniesieniu do zadań realizowanych
przez dyrektora/dyrektorkę szkoły jest to organ prowadzący (w większości jest to
samorząd gminny i powiatowy). Może on występować w sprawach dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych z wnioskami do dyrektora szkoły lub placówki
i organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Dyrektor lub organ, który otrzymał
wniosek, jest obowiązany do udzielenia odpowiedzi w terminie 14 dni68.
Kolejnym ciałem, które ma pewne uprawnienia, jest rada pedagogiczna. Może
ona wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub
z innego stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce. W tym przypadku
organ uprawniony do odwołania – dyrektor względem nauczyciela/nauczycielki
lub organ prowadzący względem dyrektora/dyrektorki – jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną
w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku69.
Szerokie i szczególne kompetencje w odniesieniu do ochrony praw dziecka
posiada Rzecznik Praw Dziecka (RPD). Możliwości te daje mu Ustawa z 6 stycznia
2000 roku o Rzeczniku Praw Dziecka. Na jej podstawie RPD może m.in. zbadać,
nawet bez uprzedzenia, każdą sprawę na miejscu oraz wnosić o wszczęcie postępowania sądowego w sprawach zarówno cywilnych, administracyjnych, o przestępstwa, jak i o wykroczenia70. Dodatkowo, rzecznik może żądać od organów
władzy publicznej, organizacji lub instytucji złożenia wyjaśnień lub udzielenia
informacji, a także udostępnienia akt i dokumentów, oraz zwracać się do właściwych organów, organizacji lub instytucji o podjęcie działań na rzecz dziecka
z zakresu ich kompetencji. Na mocy ustawy podmioty te muszą niezwłocznie,
nie później jednak niż w terminie 30 dni, poinformować Rzecznika o podjętych
działaniach lub zajętym stanowisku71.
Podsumowując część dotyczącą dostępnych procedur reagowania na sytuacje
związane z dyskryminacją, przemocą motywowaną uprzedzeniami, w tym mową
67

68
69
70
71

Jako przykłady oficjalnych wystąpień ombudsmanów w tym zakresie można wskazać: wystąpienie RPO
do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie prac nad nowym rozporządzeniem dotyczącym odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli z dnia 18 maja 2009 r. (http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl/
szczegoly.php?pismo=1391787, dostęp 12.02.2016); wystąpienie RPD w sprawie komisji dyscyplinarnych dla
nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego z dnia 19 grudnia 2014 r. (http://brpd.gov.pl/aktualnosci-wystapienia-generalne/w-sprawie-komisji-dyscyplinarnych-dla-nauczycieli-i-trybu, dostęp 12.02.2016).
Z praktyką umorzenia postępowania dyscyplinarnego w toku postępowania wyjaśniającego, prowadzonego przez rzecznika dyscyplinarnego spotkaliśmy się w ramach działań monitoringowych. Sprawa jest
szczegółowo opisana w rozdziale 5 Reakcje instytucji oświatowych na dyskryminację w szkołach.
Por. art. 34a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95, poz. 425).
Por. art. 42 punkt 2 i 3 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95, poz. 425).
Por. art. 10 Ustawy z 6 stycznia 2000 roku o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U. 2000 nr 6, poz. 69).
Por. art. 10a Ustawy z 6 stycznia 2000 roku o Rzeczniku Praw Dziecka Dz.U. 2000 nr 6, poz. 69).
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nienawiści w szkole, należy podkreślić, że podstawy prawne (fundamenty systemu
oświaty, obowiązki szkoły, dyrekcji, grona pedagogicznego) odnoszące się do tej
problematyki nie są ujęte w jeden spójny i komplementarny dokument, uwzględniający różne formy dyskryminacji (takie jak izolacja, segregacja, molestowanie
seksualne) oraz wszystkie przesłanki tożsamościowe. Kwestie ochrony poszczególnych grup przed nierównym traktowaniem w systemie edukacji formalnej są
rozproszone i niepełne – znajdują się w różnych aktach prawa, kładąc nacisk raz
na jedne, raz na inne grupy mniejszościowe. W zróżnicowanym stopniu skupiają
się one na systemie wsparcia uczniów o mniejszościowych tożsamościach (np.
niewidoczne pozostają kwestie wieku, transpłciowości, wyglądu, na hasłowym poziomie pozostaje kwestia ochrony ze względu na orientację seksualną). W jeszcze
mniejszym stopniu widoczne są kwestie pryncypialne z punktu widzenia edukacji
antydyskryminacyjnej, czyli działania adresowane do całej społeczności szkolnej, w celu zmiany stereotypowych przekonań i postaw, mających swoje źródło
w uprzedzeniach. Zapisy takie pojawiają się jedynie w konwencjach międzynarodowych, dedykowanych konkretnym przesłankom, takim jak niepełnosprawność,
płeć czy pochodzenie narodowe, etniczne i kolor skóry.
Dokumentem, który nadaje rangę równemu traktowaniu i niedyskryminacji
dzieci i młodzieży, jest z pewnością Konwencja o prawach dziecka. To ważny akt,
na który można się powoływać w kontekście nadzoru pedagogicznego (którego
rolą jest m.in. kontrola przestrzegania praw dziecka i praw ucznia w danej placówce). Wspomniana umowa międzynarodowa wymienia ograniczony katalog cech
prawnie chronionych. Zobowiązuje do konkretnych działań względem wybranych
grup narażonych na dyskryminację (niepełnosprawność, mniejszości religijne,
etniczne, językowe i status uchodźcy), nie odnosząc się w równie szczegółowy
sposób do osób z innych grup tożsamościowych.
Dokumenty odnoszące się do polityki oświatowej nie przewidują osobnej
procedury postępowania w przypadku stwierdzenia sytuacji dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami w szkole – nie ma zapisów dotyczących
systemu wsparcia dla osób, które doświadczyły dyskryminacji, działań dydaktyczno-wychowawczych, jakie mają zostać podjęte w stosunku do całego otoczenia, społeczności szkolnej, których celem miałoby być przywrócenie poczucia
bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz uprawdopodobnienie, że sytuacja taka
nie powtórzy się w przyszłości. Dostępne procedury postępowania w przypadku przemocy motywowanej uprzedzeniami związane są wyłącznie z Kodeksem
karnym i kładą nacisk na wymierzenie sprawcom kary. Osobną kwestią, która
nie jest przedmiotem analizy w tym rozdziale, pozostaje, na ile taka szczegółowa
regulacja byłaby skuteczna. Odpowiedź na to pytanie przynosi analiza reakcji
instytucji nadzoru pedagogicznego w rozdziale 5 Reakcje instytucji oświatowych
na dyskryminację w szkołach.
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Perspektywa antydyskryminacyjna
w działaniach instytucji publicznych
Magdalena Chustecka

W niniejszym rozdziale postaramy się odpowiedzieć na pytanie badawcze: czy
instytucje centralne działające w obszarze oświaty włączają perspektywę antydyskryminacyjną w swoje bieżące działania? Wyniki i wnioski sformułowane w tej
części wyłoniły się po analizie merytorycznej zawartości stron internetowych
trzech instytucji: Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN), Ośrodka Rozwoju
Edukacji (ORE) oraz Rzecznika Praw Dziecka (RPD). We wszystkich przypadkach przyglądano się artykułom zgromadzonym na stronach głównych instytucji,
w zakładce „aktualności”.
Monitoringiem objęto wszystkie artykuły, które pojawiły się na stronach tych
instytucji od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wraz z załącznikami, o ile były
one autorstwa tych podmiotów (nie analizowano zawartości zewnętrznych linków, dokumentów sygnowanych przez inne instytucje publiczne czy organizacje
pozarządowe).
W badaniu posługiwano się dwoma narzędziami. Pierwsze powstało w oparciu
o zapisy w krajowym i międzynarodowym systemie prawnym, dotyczące kwestii
antydyskryminacyjnych w systemie edukacji formalnej. Narzędziem był katalog słów-kluczy pojawiających się w dokumentach prawnych. Drugie narzędzie
opiera się na katalogu pojęć opisujących mechanizm dyskryminacji (stereotyp,
uprzedzenie, dyskryminacja, sytuacja dyskryminacyjna, struktura dyskryminacyjna, przemoc seksualna, przemoc motywowana uprzedzeniami, mowa nienawiści, wykluczenie społeczne, nazwy konkretnych grup mniejszościowych) oraz
prezentujących metody przeciwdziałania temu zjawisku (edukacja antydyskryminacyjna, perspektywa antydyskryminacyjna, równy dostęp, równe traktowanie, równościowy przekaz). Definicje wybranych pojęć kluczowych znajdują się
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w rozdziale poświęconym metodologii badania72. Warto w tym miejscu podkreślić,
że w badaniu stosowano podejście kontekstualne. Oznacza to, że nie ograniczano się do mechanicznego sprawdzania, czy dane pojęcie znajduje się w artykule.
Przeanalizowano oraz ujęto w tym rozdziale także przekazy, które są związane
z przeciwdziałaniem dyskryminacji, niemniej instytucja publiczna stosuje do opisu
inną (niż antydyskryminacyjna, czy szerzej – prawnoczłowiecza) siatkę pojęciową.
Można to zobrazować na przykładzie licznych artykułów na stronie Ministerstwa
Edukacji Narodowej podnoszących temat darmowych podręczników szkolnych
(finansowanych ze środków publicznych). W naszej opinii działanie to zapobiega
dyskryminacji, choć autorzy tych wiadomości w żaden sposób nie odnoszą się
wprost do kwestii statusu ekonomicznego dzieci i rodziców, nie komunikują, że
celem tego działania jest zwiększenie dostępu do edukacji uczniów i uczennic
żyjących w niedostatku.
Wyjście poza sztywny i zamknięty katalog słów-kluczy pozwoliło zbadać, na ile
monitorowane instytucje podejmują działania, które mają skutek bądź potencjał
antydyskryminacyjny, jednak nie są w taki sposób postrzegane przez ich twórców.
Dla oceny działań i polityk wdrażanych przez państwo pozostaje istotnym rozróżnieniem, czy podmioty odpowiedzialne w Polsce za sytuację dzieci w edukacji
podejmują kwestie przeciwdziałania dyskryminacji w sposób celowy i świadomy,
czy robią to mimowolnie, „przy okazji i niechcący”.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku zgromadzono i przeanalizowano łącznie 961 artykułów, w tym:
1. 513 artykułów wraz z załącznikami na stronie głównej Ministerstwa Edukacji
Narodowej (w tym: 34 artykuły w styczniu, 41 artykuły w lutym, 49 artykułów
w marcu, 32 artykuły w kwietniu, 37 artykułów w maju, 68 artykułów w czerwcu, 37 artykułów w lipcu, 40 artykułów w sierpniu, 62 artykuły we wrześniu,
57 artykułów w październiku, 23 artykuły w listopadzie, 33 artykuły w grudniu).
2. 119 artykułów wraz z załącznikami na stronie głównej Ośrodka Rozwoju
Edukacji (w tym: 3 artykuły w styczniu, 9 artykułów w lutym, 10 artykułów
w marcu, 14 artykułów w kwietniu, 9 artykułów w maju, 14 artykułów w czerwcu, 13 artykułów w lipcu, 9 artykułów w sierpniu, 9 artykułów we wrześniu,
11 artykułów w październiku, 12 artykułów w listopadzie, 6 artykułów w grudniu).
3. 329 artykułów wraz z załącznikami na stronie głównej Biura Rzecznika Praw
Dziecka (w tym: 11 artykułów w styczniu, 29 artykułów w lutym, 18 artykułów
w marcu, 32 artykuły w kwietniu, 40 artykułów w maju, 34 artykuły w czerwcu, 33 artykuły w lipcu, 18 artykułów w sierpniu, 22 artykułów we wrześniu,
43 artykuły w październiku, 27 artykułów w listopadzie, 22 artykuły w grudniu).

72

Patrz. Rozdział 1 Ramy metodologiczne badania w niniejszym raporcie.
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3.1 Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN)
Gdyby zawartość tego rozdziału ograniczała się wyłącznie do tych artykułów,
w których autorzy i autorki wprost przyjmują antydyskryminacyjną perspektywę,
byłby on bardzo krótki. Nie oznacza to jednak, że resort edukacji w ogóle nie
podejmuje tematów istotnych dla sytuacji uczniów i uczennic z grup mniejszościowych. W komunikatach ministerstwa obecne są wątki dotyczące: uczniów
i uczennic z orzeczeniami niepełnosprawności oraz z ograniczoną sprawnością
ruchową, o niskim statusie społeczno-ekonomicznym, należących do mniejszości
narodowych i etnicznych, dzieci cudzoziemskich oraz polskich – powracających
do kraju po okresie bytności za granicą oraz dzieci wychowujących się nie w swojej
biologicznej rodzinie73. W kilku artykułach podejmuje się kwestie funkcjonowania i utrzymania szkół wiejskich. W 11 przekazach pojawiają się odniesienia do
historii polsko-żydowskiej. Poza słowem „dyskryminacja” w tekstach obecne były
pojedyncze sformułowania: antysemityzm, ksenofobia oraz homofobia użyte
bezpodmiotowo, tj. bez wskazania, jakie osoby mogą ich doświadczać. Poniżej
prezentujemy szczegółową analizę tych zagadnień.
3.1.1 Przeciwdziałanie i reagowanie na dyskryminację jako
wartość i zasada w edukacji
Prezentację sześciu artykułów, w których MEN wprost odnosi się do kwestii
przeciwdziałania dyskryminacji, należałoby zacząć od deklaracji, jakie ówczesna
minister, Joanna Kluzik-Rostkowska, podjęła, inaugurując nowy rok szkolny
2015/2016. „Dedykuję go «Otwartej Szkole». Takiej, która wymyka się rutynie,
oferuje współpracę, zaprasza do działania. Jest przyjazna, bezpieczna, bez dyskryminacji i homofobii, wspierająca uczniów i rodziców” – czytamy w liście MEN
z 1 września 2015 roku74.
Nieco wcześniej ukazał się na stronie instytucji artykuł w podobnym tonie:
Nie ma zgody na dyskryminację – spotkanie z TEA [Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej – przyp. red.] i KPH [Kampania Przeciw Homofobii – przyp.

73
74

W dalszej części tekstu przedstawimy sposób, w jaki nazywa się przedstawicielki i przedstawicieli tych
grup.
1 września – listy minister edukacji do nauczycieli i rodziców, 01.09.2015, https://men.gov.pl/ministerstwo/
informacje/1-wrzesnia-listy-minister-edukacji-do-nauczycieli-i-rodzicow.html (dostęp: 19.12.2015).
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red.]75. Jak czytamy w sprawozdaniu ze spotkania, „punktem wyjścia dyskusji
były niedawne wydarzenia z udziałem uczniów – ofiar dyskryminacji76. Obecna
na spotkaniu wiceminister edukacji zaznaczyła, że „Nie tylko widzimy problem,
ale i chcemy z nim walczyć. (…) dużym problemem jest brak odpowiedniej
reakcji dorosłych na przejawy dyskryminacji uczniów. – Chcemy wspierać nauczycieli, uczyć ich, mówić im wprost: reagujcie – dodała. W przyjętym już przez
rząd programie «Bezpieczna+» wprost wpisano działania antydyskryminacyjne,
w tym służące przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej powodowanej stereotypami
i uprzedzeniami – powiedziała wiceminister edukacji. – Na problem patrzymy
bardzo szeroko. Z działaniami chcemy dotrzeć nie tylko do uczniów, ale i do
dorosłych – rodziców, nauczycieli – dodała”.
Potwierdzenie słów sekretarz stanu w MEN znajdujemy w dokumencie, załączonym do komunikatu na temat przyjęcia przez Radę Ministrów rządowego
programu „Bezpieczna+”. W treści programu można znaleźć informację, że wśród
kilkunastu celów szczegółowych jeden traktuje o: „budowaniu pozytywnego
klimatu szkoły i klasy, w szczególności poprzez budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych, więzów między uczniami, realizację działań antydyskryminacyjnych i włączających uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
oraz integrację szkoły z lokalnym środowiskiem szkoły”, a rekomendowanym
działaniem jest „wsparcie szkoły w realizacji działań antydyskryminacyjnych,
w tym służących przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej powodowanej stereotypami

Nie ma zgody na dyskryminację – spotkanie z TEA i KPH, 22.07.2015, https://men.gov.pl/ministerstwo/
informacje/nie-ma-zgody-na-dyskryminacje-spotkanie-z-tea-i-kph.html (dostęp: 19.12.2015). Należy
przypomnieć, że zarówno spotkanie organizacji przeciwdziałających homofobii z wiceministrem MEN,
jak i treść listu inaugurującego rok szkolny 2015/2016, odnosząca się do problemu homofobii, była efektem
zabiegów, jakie czyniła TEA wraz z KPH, reagując na tragiczną samobójczą śmierć nastolatka z powodu
homofobicznych prześladowań. 1 lipca 2015 roku organizacje te wystosowały do władz oświatowych
„Oświadczenie w sprawie tragicznej śmierci Dominika – ucznia gimnazjum w Bieżuniu” (http://tea.org.
pl/pl/News?newspl_id=157, dostęp: 18.01.2016). 2 lipca 2015 roku TEA i KPH zorganizowały pod siedzibą
MEN pikietę „Zapal znicz dla Dominika – tragicznie zmarłego gimnazjalisty z Bieżunia”. W trakcie zgromadzenia do pikietujących wyszła ówczesna minister – zagwarantowała, że spotka się z przedstawicielami
KPH i TEA, aby wspólnie zastanowić się nad realnymi działaniami, jakie można podjąć, aby przeciwdziałać
obecnej w polskich szkołach przemocy i dyskryminacji (http://tea.org.pl/pl/News?newspl_id=158, dostęp:
18.01.2016). Z kolei na spotkaniu z przedstawicielkami resortu padła obietnica, że w treści rokrocznie
publikowanego wystąpienia ministra edukacji na początek roku szkolnego, znajdą się odniesienia do
przeciwdziałania dyskryminacji, w tym homofobii w szkole, a rok ten zostanie ogłoszony Rokiem Otwartej Szkoły – otwartej m.in. na różnorodność, na działania antydyskryminacyjne oraz na organizacje
pozarządowe, które mają szkoły wspierać (http://tea.org.pl/pl/News?newspl_id=163, dostęp: 18.01.2016).
76 Znamienne jest to, że resort edukacji w sprawozdaniu ze spotkania nie napisał wprost, jakie wydarzenia
skłoniły decydentki do spotkania się z organizacjami pozarządowymi. Sformułowanie „wydarzenie z udziałem uczniów – ofiar dyskryminacji” odnosi się do samobójczej śmierci gimnazjalisty, której powodem
były m.in. prześladowania ze względu na przypisywaną orientację seksualną. Pretekstem do przemocy
ze strony rówieśników był styl ubierania się i dbałość o fryzurę – uczeń był wyzywany od „pedziów”.
O incydentach wiedzieli nauczyciele i nauczycielki. Zastanawiające jest, czy twórcy komunikatu założyli,
że każdy czytelnik i każda czytelniczka będzie znała kontekst spotkania, czy może próbowano uniknąć
używania słów związanych z homofobią.
75
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i uprzedzeniami”77. Warto w tym miejscu podkreślić, że artykuł, który przybliża
ideę i założenia programu, w żaden sposób nie odnosi się do kwestii budowania
poczucia bezpieczeństwa w szkole poprzez działania antydyskryminacyjne. Analizując stronę internetową ministerstwa przez kolejnych kilka miesięcy, można
było mieć wrażenie, że zapis ten pozostaje zapisem martwym, a z pewnością nie
jest postrzegany przez resort edukacji jako ważny – wątek zapobiegania dyskryminacji i realizacji działań antydyskryminacyjnych w szkole nie powraca w żadnej
informacji sygnowanej przez MEN do końca roku kalendarzowego.
Odniesienie do „mowy nienawiści” pojawia się na stronie MEN raz, przy
okazji relacjonowania przebiegu seminarium, które obyło się 23 kwietnia 2015 r.
w Warszawie78. Według relacji resortu: „Na seminarium został zaprezentowany
poradnik, w którym opisano 21 sposobów na to, jak można działać i przeciwstawić
się praktykom dyskryminacyjnym” oraz przeciwdziałać mowie nienawiści79. Na
spotkaniu obecna była wiceminister edukacji, Pełnomocnik Rządu ds. Bezpieczeństwa w szkołach.
Innym przedsięwzięciem, o którym informuje MEN, dotyczącym podnoszenia kompetencji nauczycieli i nauczycielek w obszarze powiązanym z edukacją
antydyskryminacyjną jest VI Letnia Akademia „Demokracja w szkole”. Spotkanie
miało przygotować edukatorów i edukatorki z Europy Wschodniej do wdrażania
w szkołach „dobrych doświadczeń” w zakresie edukacji obywatelskiej i edukacji
77
78

79

Rada Ministrów przyjęła program „Bezpieczna+”, 23.06.2015, https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/
rada-ministrow-przyjela-program-bezpieczna.html (dostęp: 22.01.2016).
Seminarium „21 sposobów przeciwdziałania mowie nienawiści – Prezentacja podręcznika Rady Europy
Zakładki” zostało zorganizowane w partnerskiej współpracy Ośrodka Rozwoju Edukacji, Fundacji im.
Stefana Batorego oraz Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA) w ramach programu Obywatele
dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG.
Urszula Augustyn o przeciwdziałaniu mowie nienawiści, 23.04.2015, http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/urszula-augustyn-o-przeciwdzialaniu-mowie-nienawisci.html (dostęp: 19.12.2015).
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o prawach człowieka80. W artykule spotykamy się ze sformułowaniami: kształtowanie postaw obywatelskich, umacnianie praw człowieka. Obecna w trakcie
inauguracji wydarzenia wiceminister edukacji powiedziała: „Dla rozwijających się
demokracji, powstanie społeczeństwa obywatelskiego ma zasadnicze znaczenie.
Jego początek bierze się z wartości, z którymi dzieci i młodzież stykają się w szkole”. Podobne odniesienia znajdujemy w innej jej wypowiedzi: „Unia Europejska
musi zmierzyć się z nowymi wyzwaniami, czyli wzrostem postaw radykalnych
i ekstremistycznych oraz konfliktami zbrojnymi na granicach UE. Kształtowanie
postaw społecznych młodzieży i rozwój społeczeństwa obywatelskiego ma dziś
znaczenie zasadnicze (…)”81.
Dwa kolejne i zarazem ostatnie artykuły, w których edukację postrzega się
jako narzędzie przeciwdziałania dyskryminacji, dotyczą dokumentów prawnych.
Pierwszy przybliża ideę „Deklaracji Paryskiej” – dokumentu podpisanego przez
ministrów edukacji Unii Europejskiej „w sprawie wzmocnienia w krajowych systemach oświaty tematyki budowania społeczeństwa obywatelskiego i przestrzegania
podstawowych wartości, takich jak wolność, tolerancja i antydyskryminacja”82.
„Deklaracja paryska” podnosi kwestię fundamentalnych wartości, jakie legły
u podstaw założenia Unii Europejskiej (a które są zarazem kluczowe w edukacji
antydyskryminacyjnej): pluralizmu, solidarności, równości i szacunku dla praw
człowieka.
W tym miejscu należy podkreślić, że także w kilku innych artykułach na stronie MEN przywoływano wartości, które są podstawą budowania świata wolnego
od dyskryminacji, jednak były one pozbawione opisu, pozwalającego odczytać
intencję autora/autorki. Z jednego z artykułów dowiadujemy się o rozstrzygnięciu
ogólnopolskiego konkursu „W moim młodzieńczym życiu staram się budować
kulturę pokoju”83. Jako inny przykład można podać wypowiedź sekretarza stanu
w MEN, Tadeusza Sławeckiego, w trakcie konferencji naukowej „Pedagogiczna
aksjologia w świetle nauczania św. Jana Pawła II” w Białej Podlaskiej, gdzie podkreślił, „że wartości, na które wskazywał Św. Jan Paweł II, m.in.: miłość, godność
człowieka, naród, Ojczyzna, odpowiedzialność, pokój, sprawiedliwość, tolerancja, uczciwość czy wolność mają charakter uniwersalny”84. 11 grudnia resort
80
81
82
83
84

Wystartowała 6. Letnia Akademia „Demokracja w szkole”, 13.07.2015, https://men.gov.pl/ministerstwo/
informacje/wystartowala-6-letnia-akademia-demokracja-w-szkole.html (dostęp: 19.12.2015).
Posiedzenie Rady UE ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu w Brukseli, 20.05.2015, https://men.gov.pl/
ministerstwo/informacje/posiedzenie-rady-ue-ds-edukacji-mlodziezy-kultury-i-sportu-w-brukseli.html
(dostęp: 19.12.2015).
Wiceminister Ewa Dudek na spotkaniu ministrów edukacji Unii Europejskiej w Paryżu, 17.03.2015, http://
men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wiceminister-ewa-dudek-na-spotkaniu-ministrow-edukacji-unii-europejskiej-w-paryzu.html (dostęp: 19.12.2015).
Aktualności, 29.05.2015, http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/8850.html (dostęp: 19.12.2015).
Wiceminister edukacji w PSW w Białej Podlaskiej, 06.05.2015, http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/
wiceminister-edukacji-w-psw-w-bialej-podlaskiej.html (dostęp: 19.12.2015).
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edukacji pod nowym kierownictwem był gospodarzem spotkania „Wychowanie
do poszanowania i afirmacji godności człowieka celem i zadaniem wychowania”.
W informacji na stronie ministerstwa brak odniesień, czy wydarzenie zostało
zorganizowane w związku z obchodzonym 10 grudnia Dniem Praw Człowieka.
Na konferencji rozmawiano o potrzebie wychowywania młodych ludzi w poszanowaniu godności człowieka. Wiceminister Teresa Wargocka powiedziała:
„Mówiąc o wychowaniu, trzeba myśleć również o niepodważalnej sferze wartości
wynikającej z prawa naturalnego. Trzeba te wartości w wychowanie włączać”. Ks.
prof. KUL dr hab. Adam Maj dodał: „Wszyscy sobie uświadamiamy zagrożenia
stojące przed godnością, wynikające z osobistych wyborów, ale także kontekstów
kulturowych i cywilizacyjnych. Wiele jest sposobów wychowania do godności”85.
W notatce z wydarzenia brak jest rozwinięcia, co należy rozumieć jako „konteksty
kulturowe i cywilizacyjne” ani z czego wynikają zagrożenia dla godności.
Takich wątpliwości interpretacyjnych nie pozostawia lektura wymagań stawianych przed szkołami, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 6 sierpnia 201586, o których jest mowa w artykule Wymagania wobec szkół
i placówek – rozporządzenie podpisane87. W załącznikach dostępnych w treści
artykułu możemy zapoznać się z dwoma istotnymi z perspektywy antydyskryminacyjnej wymaganiami, stawianymi do realizacji przez szkoły. Wymaganie nr 5
stanowi: „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne – Szkoła lub
placówka realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne, które są dostosowane
do potrzeb uczniów i środowiska. Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, a relacje między wszystkimi członkami
społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Zasady postępowania i współżycia w szkole lub placówce są uzgodnione i przestrzegane przez
uczniów, pracowników szkoły i placówki oraz rodziców. W szkole lub placówce są
realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły
lub placówki”. Niezwykle istotne jest uzasadnienie tego wymagania (dostępne
w załączniku do artykułu). Łączy ono kwestie aktywności intelektualnej z bezpieczeństwem „psychicznym (a nierzadko również materialnym) dobrostanem,
dlatego tak ważne jest, aby instytucje zajmujące się aktywnością intelektualną
dbały również o klimat, w jakim ta aktywność zachodzi”. W dokumencie wskazane zostało, że respektowanie norm społecznych jest realizowane przez szkołę
poprzez kształtowanie postaw zgodnych z wartościami i normami społeczeństwa
85
86
87

O wolności i godności w wychowaniu – konferencja z udziałem Anny Zalewskiej i Teresy Wargockiej, 11.12.2015,
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/o-wolnosci-i-godnosci-w-wychowaniu-konferencja-z-udzialem-anny-zalewskiej-i-teresy-wargockiej.html, (dostęp: 20.01.2016).
Wymagania te po raz pierwszy znalazły się w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja
2013 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2013, poz. 560). Omawiane
w rozdziale Rozporządzenie z 2015 roku utrzymuje treść przytoczonych wymagań w niezmienionej formie.
Wymagania wobec szkół i placówek – rozporządzenie podpisane, 07.08.2015, https://men.gov.pl/ministerstwo/
informacje/wymagania-wobec-szkol-i-placowek-rozporzadzenie-podpisane.html (dostęp: 19.12.2015).
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demokratycznego oraz uczenie szacunku dla innych i kształtowanie postawy
dialogu.
Z kolei Wymaganie 6 stanowi podstawę do udzielania uczniom i uczennicom
indywidualnego wsparcia, zgodnie z ich możliwościami psychofizycznymi i potrzebami rozwojowymi, sposobami uczenia się oraz sytuacją społeczną. „Zajęcia
rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia
w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb
każdego ucznia”. W uzasadnieniu ponownie dostrzegamy antydyskryminacyjną
intencję autorów i autorek rozporządzenia: „Diagnozowanie indywidualnej sytuacji każdego ucznia, a potem wykorzystywanie wyników tej diagnozy w procesie
kierowania rozwojem ucznia, pozwala na wyrównywanie szans edukacyjnych (…)”.
W witrynie Ministerstwa Edukacji Narodowej nie pojawiły się inne artykuły,
które wskazywałyby, że przeciwdziałanie dyskryminacji jest traktowane jako ważne
zadanie systemu oświaty. Wątek obecny w deklaracji Minister Edukacji Narodowej,
związany z realizacją kierunku polityki oświatowej na rok 2015/2016 jako „Szkoły
Otwartej” – szkoły bez dyskryminacji, nie był kontynuowany w pozostałych ośmiu
artykułach poświęconych temu zagadnieniu.Podczas analizy materiału zgromadzonego na stronie internetowej MEN pod kątem obecności kluczowych słów
związanych z antydyskryminacyjnymi wartościami, naszą uwagę zwrócił także
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kontekst ukazywania się słowa „wolność”. W doktrynie prawnoczłowieczej istnieje
sformułowanie „prawa i wolności człowieka”, które mają być gwarantem równego
traktowania niezależnie od jakiejkolwiek różnicy. Prawa i wolności człowieka
w szczególny sposób mają chronić członków i członkinie różnych grup mniejszościowych, żyjących w danym społeczeństwie. Tymczasem słowo „wolność” w przekazach ministerstwa odnosi się wyłącznie do grupy większościowej. Wolność jest
przywilejem ogółu Polaków – rodziców i nauczycieli, rzadziej dzieci w kontekście
„wolności od przemocy”. Przykładowo, zmiana w przepisach prawa oświatowego
znosząca obowiązek szkolny dla 6-latków uzasadniana jest wolnością rodziców i prawem wyboru. „Ta ustawa została przygotowana na wniosek Polaków” –
mówi minister edukacji88. W ani jednym przekazie ministerstwo nie używa tego
sformułowania w odniesieniu do jakiejkolwiek grupy mniejszościowej.
3.1.2 Dyskurs bezpieczeństwa
Temat, który dominuje na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej,
to bezpieczeństwo. Kwestie bezpieczeństwa w szkole pozostają dla resortu edukacji
kluczowe. Poświęcone są temu dwa programy rządowe „Bezpieczna i Przyjazna
Szkoła” (na lata 2013–2016) oraz „Bezpieczna+”. Minister edukacji powołał także
do życia stanowisko Pełnomocnika Rządu ds. Bezpieczeństwa w szkole. W ciągu
roku wątek ten pojawił się – w różnym stopniu i w różnych kontekstach – w 77 artykułach. Rozumienie pojęcia bezpieczeństwa przez resort edukacji najlepiej oddaje
cytat poświęcony programowi rządowemu „Bezpieczna+”: „Program dotyczy czterech sfer bezpieczeństwa dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół podstawowych:
cyberprzestrzeni, czasu wolnego od zajęć szkolnych (m.in. udziału w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych), szkoły, bezpieczeństwa przeciwpożarowego”89.
Bezpieczeństwo jest „odmieniane przez wszystkie przypadki”: bezpieczeństwo
cyfrowe, przeciwpożarowe, bezpieczeństwo wypoczynku, w tym zasady bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych, bezpieczeństwo ruchu drogowego, bezpieczne odżywianie się. Pojawiają się kwestie umiejętności udzielania
pierwszej pomocy przez dzieci i młodzież. W dyskursie tym wyłania się także
ogólnie ujmowana kategoria „bezpieczeństwa w szkole”, „ochrony przed krzywdzeniem”, przeciwdziałania szkolnej agresji i przemocy, jednak bez wskazywania
na podłoże takich zachowań. Wyjątkiem są dwa fragmenty rządowych programów
„Bezpieczna i przyjazna szkoła” oraz „Bezpieczna+”. W pierwszym przypadku,
w opisie programu „Bezpieczna+” czytamy, że rekomendowanym działaniem jest
wsparcie szkoły w realizacji działań antydyskryminacyjnych, w tym służących

Koniec z obowiązkiem szkolnym dla 6-latków, 04.12.2015, https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/
koniec-z-obowiazkiem-szkolnym-dla-6-latkow.html, (dostęp: 20.01.2016).
89 Urszula Augustyn na naradzie u strażaków, 26.05.2015, https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/urszula-augustyn-na-naradzie-u-strazakow.html (dostęp: 19.12.2015).
88
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przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej powodowanej stereotypami i uprzedzeniami. Jest to jedyne miejsce we wszystkich dokumentach MEN, udostępnionych
w 2015 roku, w którym jako możliwą przyczynę zachowań agresywnych wskazano
wrogie przekonania i postawy. Z kolei autorzy informacji poświęconej pierwszej
inicjatywie, referując, czego dotyczy inicjowane przez resort działanie, wskazują
m.in: „Jednym z wielu ważnych rezultatów tych działań powinno być większe
bezpieczeństwo w szkołach oraz wzmocnienie postaw prospołecznych, właściwej
reakcji oraz zachowań asertywnych młodzieży szkolnej wobec agresji werbalnej
i fizycznej, cyberprzemocy, ksenofobii”90. Ani w tym, ani w kolejnych artykułach
MEN nie pojawia się wyjaśnienie, dlaczego z katalogu przejawów dyskryminacji
wybrano właśnie „ksenofobię”, ani jak miałyby wyglądać działania dotyczące tej
problematyki. Przekaz wydaje się o tyle niespójny, że jedyne dwa miejsca, gdzie
minister edukacji odnosi się do bezpieczeństwa w szkole w kontekście przemocy
motywowanej uprzedzeniami, związane są z orientacją seksualną. O pierwszym
wspomniałyśmy powyżej – inaugurując nowy rok szkolny minister, dedykowała
go „Otwartej Szkole” – szkole przyjaznej, bezpiecznej, bez dyskryminacji i homofobii. Z kolei na spotkaniu z nauczycielskimi związkami zawodowymi Joanna
Kluzik-Rostkowska podniosła pytanie: „Szkoła wolna od przemocy, przyjazna,
bezpieczna, czyli jaka? (…) Co zrobić, by w szkołach nie dochodziło do takich
sytuacji, o jakich – niestety – musieliśmy ostatnio rozmawiać, jak samobójstwo
Dominika?”91. W tym drugim przypadku czytelnik i czytelniczka musi domyślić
się lub pogłębić wiedzę, korzystając z innych źródeł, że przyczyną samobójczej
śmierci nastolatka była przemoc motywowaną m.in. homofobią. W tekście resortu
edukacji nie zostało to wyjaśnione.
Wiadomości zgromadzone w witrynie resortu edukacji podejmują problematykę grup narażonych na dyskryminację w szkole i opisują działania, których skutkiem jest ochrona przed nierównym traktowaniem i zagwarantowanie prawa do
edukacji. Poza kilkoma wyjątkami przedsięwzięcia te skupiają się na dostosowaniu
form i sposobów nauczania do potrzeb edukacyjnych danej grupy, a nie odnoszą
się do szerszego kontekstu środowiska szkolnego jako przestrzeni wzajemnych
interakcji, do relacji między społecznością szkoły i klasy a przedstawicielami grupy
mniejszościowej oraz do przekazywanych treści edukacyjnych.

Bezpieczna i przyjazna szkoła – Rada Ministrów przyjęła harmonogram zadań na 2015 r., 10.03.2015,
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/bezpieczna-i-przyjazna-szkola-rada-ministrow-przyjela-harmonogram-zadan-na-2015-r.html (dostęp: 19.12.2015).
91 Minister edukacji do związków zawodowych: rozmawiajmy, 16.07.2015, https://men.gov.pl/ministerstwo/
informacje/bezpieczna-i-przyjazna-szkola-rada-ministrow-przyjela-harmonogram-zadan-na-2015-r.html
(dostęp: 19.12.2015).
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3.1.3 Zdrowie i stopień sprawności
Najliczniejsze działania (najbardziej widoczne poprzez stronę internetową)
ministerstwo podejmuje w odniesieniu do uczniów i uczennic z niepełnosprawnościami. Są to przede wszystkim inicjatywy legislacyjne. W 2015 roku przygotowanych bądź zatwierdzonych zostało siedem aktów prawnych, w których
znalazły się zapisy o wspieraniu uczniów i uczennic z niepełnosprawnościami.
Dotyczyły one:
• Zwiększenia kwot dotacji celowej na sfinansowanie podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, korzystających z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych
do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów (nowelizacja ustawy o systemie oświaty)92. Nowelizacja dotyczy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
uczniów niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących oraz
z autyzmem, w tym zespołem Aspergera.
• Pomocy udzielanej w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz zakupu materiałów edukacyjnych w ramach programu rządowego „Wyprawka
szkolna” dla uczniów niepełnosprawnych (słabowidzących, niesłyszących,
słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) (Rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków
udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów
edukacyjnych)93.
• Organizacji kształcenia specjalnego dla „dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym”,
przewidującej m.in. zatrudnienie dodatkowej kadry do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami; możliwość zmniejszenia liczby dzieci w oddziale integracyjnym przedszkola lub szkoły; formy zajęć rewalidacyjnych, jakie powinny być
w szczególności uwzględnione w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych opracowywanych dla uczniów niewidomych, niesłyszących,
z afazją lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (Rozporządzenie z dnia
24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania

92
93

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty, 09.03.2015, https://men.gov.pl/ministerstwo/
informacje/prezydent-podpisal-nowelizacje-ustawy-o-systemie-oswiaty.html (dostęp: 19.12.2015).
„Wyprawka szkolna” 2015/2016 przyjęta przez Radę Ministrów, 23.06.2015, https://men.gov.pl/ministerstwo/
informacje/wyprawa-szkolna-2015-przyjeta-przez-rade-ministrow.html (dostęp: 19.12.2015).
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i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym)94.
• Wspomagania rozwoju uczniów niepełnosprawnych przez rozpoznanie jego/jej
indywidualnej sytuacji, możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych,
sposobów uczenia się (Rozporządzenie z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie
wymagań wobec szkół i placówek)95.
• Uwzględniania specjalnych potrzeb edukacyjnych uczestników wypoczynku
zorganizowanego, „w szczególności wynikających z niepełnosprawności i niedostosowania społecznego lub zagrożenia takim niedostosowaniem” (projekt
nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze
Karnym)96.
• Zmian w sposobie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego w odniesieniu do różnych grup dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością97.
• Możliwości odroczenia obowiązku szkolnego wobec dzieci, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (nie dłużej niż do końca roku szkolnego
w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat)98.
Dodatkowo, w sierpniu 2015 r. z opublikowanego przez MEN Niezbędnika dla
ucznia, rodzica i nauczyciela na rok szkolny 2015/2016 – zanim pójdziemy do szkoły,
dowiadujemy się, że „prace maturalne uczniów ze zdiagnozowaną dyskalkulią
będą sprawdzane centralnie w zespole egzaminatorów z udziałem specjalisty –
terapeuty z zakresu dyskalkulii i akalkulii”99.
Niezależnie od antydyskryminacyjnego skutku tych posunięć, polegających na
dostosowaniu różnych elementów edukacji do potrzeb uczniów i uczennic z niepełnosprawnościami, zapewnieniu równego dostępu (np. do podręczników szkolnych i materiałów ćwiczeniowych), w narracji przyjmowanej przez resort edukacji
nie wskazuje się na ten wątek. Resort w swoich decyzjach nie powołuje się też na
gwarancje praw dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, ujęte m.in. w Konwencji

94
95
96
97
98
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Kształcenie dzieci niepełnosprawnych – rozporządzenie podpisane, 28.07.2015, https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/ksztalcenie-dzieci-niepelnosprawnych-rozporzadzenie-podpisane.html (dostęp:
19.12.2015).
Wymagania wobec szkół i placówek – rozporządzenie podpisane, 07.08.2015, https://men.gov.pl/ministerstwo/
informacje/wymagania-wobec-szkol-i-placowek-rozporzadzenie-podpisane.html (dostęp: 19.12.2015).
Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży – Rada Ministrów przyjęła projekt MEN, 07.07.2015, https://men.
gov.pl/ministerstwo/informacje/bezpieczny-wypoczynek-dzieci-i-mlodziezy-rada-ministrow-przyjela-projekt-men.html (dostęp: 19.12.2015).
Podział części oświatowej subwencji ogólnej w 2016 r., 22.12.2015, https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/
zalacznik-do-rozporzadzenia.html (dostęp: 20.01.2016).
Obowiązek szkolny dla siedmiolatków – co się zmienia w ustawie, 31.12.2015, https://men.gov.pl/ministerstwo/
informacje/obowiazek-szkolny-dla-siedmiolatkow-co-sie-zmienia-w-ustawie.html (dostęp: 20.01.2016).
Uczniu, rodzicu, nauczycielu, to musicie wiedzieć przed pierwszym dzwonkiem! Niezbędnik MEN, 31.08.2015,
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/uczniu-rodzicu-nauczycielu-to-musicie-wiedziec-przed-pierwszym-dzwonkiem-niezbednik-men.html (dostęp: 19.12.2015).
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o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej przez Zgromadzenie Ogólne
Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 roku100.
W kontekście niepełnosprawności perspektywę antydyskryminacyjną widać
w dwóch artykułach. Są to relacje z przebiegu pojedynczych wydarzeń. Pierwsza
notatka opisuje finał konkursu na wyłonienie polskiej delegacji na IV Europejskie
Wysłuchanie Młodzieży w Parlamencie Europejskim w Luksemburgu, druga –
prezentuje galę konkursu realizowanego przez Fundację Pomocy Rodzinom
i Chorym na Mukowiscydozę MATIO w ramach kampanii społecznej „Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy”. Oba przedsięwzięcia rzucają więcej światła na
środowisko szkolne dziecka z niepełnosprawnością. Znajdziemy tam odwołanie
do koncepcji edukacji włączającej: „na szczególne wyróżnienie zasługują działania tych szkół, które angażują całą społeczność lokalną, dostrzegając różnorodne
potrzeby uczniów, rozwijają ich talenty i wspierają w pokonywaniu trudności”101.
Przedsięwzięcie zorganizowane we współpracy z Parlamentem Europejskim realizuje też jedno z kluczowych założeń edukacji antydyskryminacyjnej – zakłada
współpracę pomiędzy różnymi grupami nastolatków (w tym przypadku delegacja
składała się z jednej osoby pełnosprawnej i jednej z niepełnosprawnością) oraz
daje głos grupie narażonej na dyskryminację (uczniowie i uczennice tworzą model
szkoły opartej na idei włączenia w oparciu o osobiste doświadczenia).
W trakcie drugiego wydarzenia uhonorowano szkoły i placówki oświatowe,
które w szczególny sposób pomagają dzieciom chorym na mukowiscydozę i inne
choroby rzadkie, a także dzieciom z innymi zaburzeniami o podłożu genetycznym i neurologicznym. Relacja umieszczona na stronie ministerstwa przytacza
też ważne słowa przedstawiciela organizacji pozarządowej: „Dzieci przewlekle
chore nie muszą uczyć się w odrębnych szkołach i być izolowane od swoich rówieśników. Zrozumienie ich choroby i potrzeb sprawia, że czują się bezpieczne,
a przede wszystkim równe zdrowym rówieśnikom”102.

100 Wyjątek stanowi treść uzasadnienia do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu
podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016, gdzie
uwzględnienie wagi dla wychowanków internatów i burs, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (niezależnie od rodzaju szkoły, do której uczęszcza uczeń), uzasadnia się wdrażaniem
postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Wątek ten wykracza jednak poza zakres
przedmiotowy analizy (zgodnie z metodologią nie obejmuje on burs i internatów). Podział subwencji
oświatowej – konsultacje rozpoczęte!, 27 października 2015, https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/
podzial-subwencji-oswiatowej-konsultacje-rozpoczete.html (dostęp: 18.01.2016) oraz Podział części oświatowej subwencji ogólnej w 2016 r., 22.12.2015, https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/zalacznik-do-rozporzadzenia.html (dostęp: 20.01.2016).
101 Finał konkursu na wyłonienie polskiej delegacji na IV Europejskie Wysłuchanie Młodzieży w Parlamencie
Europejskim w Luksemburgu, 09.04.2015, https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/final-konkursu-na-wylonienie-polskiej-delegacji-na-iv-europejskie-wysluchanie-mlodziezy-w-parlamencie-europejskim-w-luksemburgu.html (dostęp: 19.12.2015).
102 GENialni są wśród nas, 18.06.2015, https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/genialni-sa-wsrod-nas-2.
html (dostęp: 19.12.2015).

53

Edukacja antydyskryminacyjna. Ostatni dzwonek!

Rozdział 3. Perspektywa antydyskryminacyjna…

Osobny fragment należałoby poświęcić wizerunkom osób z niepełnosprawnościami w aktywnych rolach (a nie tylko jako beneficjentów wsparcia). Osoby te
stają się bohaterami przytoczonych wydarzeń w jednym wątku, związanym z sukcesem polskich zawodników i zawodniczek na 4. Światowych Letnich Igrzyskach
Olimpiad Specjalnych. Polskiej drużynie dedykowano trzy wiadomości, w tym jedną opisującą inaugurację wystawy poświęconej niepełnosprawnym sportowcom
w budynku Sejmu103. Warto także odnieść się do przekazu obrazkowego na stronie
ministerstwa. Praktycznie przy każdej aktualności na stronie MEN umieszczone
jest zdjęcie, dodatkowo niektóre wiadomości zawierają relację zdjęciową, w tzw.
galerii. Poza zdjęciami polskich zawodników olimpiady specjalnej na stronie MEN
dwukrotnie pokazano wizerunki osób z widoczną niepełnosprawnością ruchową.
Na uwagę zasługuje wprowadzona przez Rozporządzenie w sprawie sposobu
podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016 zmiana językowa, zastępująca termin „upośledzenie umysłowe
w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim” sformułowaniem
„niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym
lub głębokim”. W uzasadnieniu tej decyzji czytamy: „wychodziła [zmiana – przyp.
red.] naprzeciw postulatom zarówno środowisk działających na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, jak i uczelni wyższych. Głównym argumentem za
wprowadzeniem nowego określenia był jej mniej stygmatyzujący charakter”104.
Język jest jednym z głównych narzędzi przeciwdziałania dyskryminacji i stygmatyzacji, stąd modyfikację tego terminu należy uznać za niezmiernie istotną.
3.1.4 Status społeczno-ekonomiczny
Dzieci i młodzież w trudnej sytuacji materialnej są „niewidocznymi” odbiorcami
działań podejmowanych przez resort edukacji. Dotyczy to: reformy podręcznikowej, gwarantującej uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych bezpłatne podręczniki i zeszyty ćwiczeń, upowszechniania darmowych
e-podręczników105 oraz programu dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych „Wyprawka szkolna” (przysługującego według kryterium
dochodowego). Ministerstwo zagwarantowało także „dzieciom żyjącym w trudnych warunkach materialnych, w tym samotnie wychowywanym” pierwszeństwo

103 Wystawa w Sejmie: XIV Letnie Światowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych, 23.09.2015, https://men.gov.pl/
ministerstwo/informacje/wystawa-w-sejmie-xiv-letnie-swiatowe-igrzyska-olimpiad-specjalnych.html
(dostęp: 19.12.2015).
104 Podział części oświatowej subwencji ogólnej w 2016 r., 22.12.2015, https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/
zalacznik-do-rozporzadzenia.html (dostęp: 20.01.2016).
105 Należy jednak przypomnieć, że z e-podręczników można korzystać wyłącznie za pomocą komputera,
laptopa, tableta, smartfona lub innego urządzenia mobilnego. Możliwość posiadania takich dóbr także
łączy się z zasobnością portfela.
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w korzystaniu z wypoczynku finansowanego przez wojewodę106. Na stronie ministerstwa pojawiło się wiele informacji, przypominających, że „E-dzienniki: szkoły
nie mogą pobierać opłat od rodziców za korzystanie z dziennika elektronicznego.
Rodzice nie muszą obowiązkowo ubezpieczać dzieci w szkołach, także w czasie
wycieczki i imprezy szkolnej organizowanych w kraju. Ubezpieczenie wypadkowe NNW jest dobrowolne dla wszystkich. Co więcej, dyrektor nie może żądać
od rodziców jakichkolwiek oświadczeń, jeśli rodzic z ubezpieczenia w szkole
rezygnuje. Rada Rodziców: składka jest absolutnie dobrowolna. Nikt nie może
zmuszać rodzica do jej uiszczenia”107.
Podobnie jak w przypadku uczniów i uczennic z niepełnosprawnością, w przekazach ministerstwa nie jest wskazane, że przepisy te mają zwiększyć dostęp do
edukacji dzieciom rodziców w gorszej sytuacji materialnej.
Dwa tematy, w których jasno wskazuje się na zadania szkoły względem dzieci
o niskim statusie społeczno-ekonomicznym, dotyczą obowiązku szkolnego wobec
6-latków oraz wymagań dla szkół i placówek. Pojawiają się tam nawiązania do
„wyrównywania szans edukacyjnych”. Misję szkoły w tym zakresie znajdziemy
w uzasadnieniu jednego z wymagań dla szkół: „Wiadomo, że nierówności społeczne decydują o poziomie życia całych społeczeństw. Tam, gdzie są one (nierówności)
mniejsze, żyje się lepiej. Szkoła nie ma dużego wpływu na pochodzenie społeczne
i status materialny swoich uczniów. Sytuacja nierówności jest skutkiem działań
potężnych mechanizmów społecznych. Ale szkoła może podejmować różnorodne działania, aby zmniejszać wpływ negatywnych czynników środowiskowych
na proces uczenia się uczniów”108. W innym artykule poświęconym 6-latkom
w szkole MEN powołuje się na wyniki analiz Instytutu Badań Edukacyjnych: „(…)
środowisko szkolne silniej stymulowało rozwój umiejętności dzieci sześcioletnich
niż środowisko przedszkolne i zerówki. (…) Umiejętności dziecka silniej zależą
od wykształcenia rodziców niż od jego wieku metrykalnego. (…) Wcześniejsze
pójście do szkoły może oznaczać większe szanse rozwojowe przede wszystkim
dla dzieci z rodzin z niższym statusem wykształcenia rodziców”109. Tego samego argumentu użyła także minister Joanna Kluzik-Rostkowska: „Zrobiliśmy to
[wprowadzenie 6-latków do szkół – przyp. red.] m.in. po to, by wyrównać szanse

106 Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży – Rada Ministrów przyjęła projekt MEN, 07.07.2015, https://men.
gov.pl/ministerstwo/informacje/bezpieczny-wypoczynek-dzieci-i-mlodziezy-rada-ministrow-przyjela-projekt-men.html (dostęp: 19.12.2015).
107 Szkolne opłaty – rodzicu, to musisz wiedzieć!, 04.09.2015, https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/
szkolne-oplaty-rodzicu-to-musisz-wiedziec.html (dostęp: 19.12.2015).
108 Wymagania wobec szkół i placówek – rozporządzenie podpisane, 07.08.2015, https://men.gov.pl/ministerstwo/
informacje/wymagania-wobec-szkol-i-placowek-rozporzadzenie-podpisane.html (dostęp: 19.12.2015).
109 Pierwszoklasista 2014 – jak poszło 6-latkom, 23.09.2015, https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/
pierwszoklasista-2014-jak-poszlo-6-latkom.html (dostęp: 23.09.2015).
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edukacyjne wszystkich dzieci. Im szybciej zaczną naukę, tym większą mają szansę
na osiągnięcie sukcesu”110.
Ministerstwo nie pokazuje żadnych postaci uczniów i uczennic pochodzących
z rodzin biednych w aktywnych rolach, w których dzieci te odgrywałyby role
pozytywnych bohaterów. Są one albo kategorią niewypowiedzianą (jak w tzw.
reformie podręcznikowej), albo określaną jako: „uczniowie, którzy będą ubiegać
się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego”, „potrzebujący pomocy”,
„dzieci żyjące w trudnych warunkach materialnych, w tym samotnie wychowywane”, „dzieci ze środowisk defaworyzowanych”, „dzieci z rodzin z niższym statusem
wykształcenia rodziców”, „dzieci najmłodsze pochodzące z rodzin biedniejszych
i słabiej wykształconych”.
3.1.5 Pochodzenie etniczne i narodowe
Siedemnaście artykułów, które pojawiło się na stronie MEN w 2015 roku, odnosiło
się do praw edukacyjnych uczniów z różnych mniejszości narodowych, etnicznych
oraz mówiących językiem regionalnym. Część z nich relacjonowała przebieg
rozmów z przedstawicielami rządów innych państw, poświęconych zapewnieniu
uczniom i uczennicom z mniejszości narodowych warunków do nauki języka ojczystego i w języku ojczystym oraz historii, geografii, kultury ojczystej w szkołach
110 Co zmieniło się w polskiej edukacji przez ostatnie dwa lata, 23.10.2015, https://men.gov.pl/ministerstwo/
informacje/co-zmienilo-sie-w-polskiej-edukacji-przez-ostatnie-dwa-lata.html (dostęp: 19.12.2015).
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(Niemcy, Ukraina, Białoruś, Kazachstan, Litwa, Francja). Przed początkiem roku
szkolnego minister edukacji przypomniała w Niezbędniku dla ucznia, rodzica
i nauczyciela na rok szkolny 2015/2016 – zanim pójdziemy do szkoły, że „dzieci
w przedszkolach mogą uczyć się języka mniejszości narodowych, etnicznych lub
języka regionalnego w oparciu o treści dostosowane do ich wieku (podstawa programowa wychowania przedszkolnego została uzupełniona w zakresie dotyczącym
przygotowania dzieci do nauki języka mniejszości narodowych, etnicznych oraz
języka regionalnego)”111. Kilkukrotnie resort podejmował interwencje w obronie
praw uczniów i uczennic z polskiej mniejszości na Litwie.
W ciągu całego roku kalendarzowego MEN raz „dostrzegł” uczniów i uczennice ze społeczności romskiej, uczęszczających do polskich szkół. Nazwa „uczniowie pochodzenia romskiego” pada najpierw w kontekście konsultowanego
projektu rozporządzenia112, a następnie przyjętego rozporządzenia w sprawie
sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego w roku 2016113. Załączone dokumenty mają charakter finansowy
i zakładają wyłączenie z wag dla uczniów należących do mniejszości narodowych
i etnicznych, społeczności posługującej się językiem regionalnym, a także uczniów pochodzenia romskiego, osób objętych dodatkową nauką języka polskiego
oraz utworzenie dla nich nowej wagi oraz zmianę opisu wag algorytmu (od P11
do P13) tak, aby uczniowie należący do poszczególnych mniejszości narodowych
lub etnicznych, społeczności posługującej się językiem regionalnym (kaszubskim)
oraz uczniowie pochodzenia romskiego byli traktowani oddzielnie114.
Uczniu, rodzicu, nauczycielu, to musicie wiedzieć przed pierwszym dzwonkiem! Niezbędnik MEN, 31.08.2015,
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/uczniu-rodzicu-nauczycielu-to-musicie-wiedziec-przed-pierwszym-dzwonkiem-niezbednik-men.html (dostęp: 19.12.2015).
112 Podział subwencji oświatowej – konsultacje rozpoczęte!, 27.10.2015, https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/podzial-subwencji-oswiatowej-konsultacje-rozpoczete.html (dostęp: 19.12.2015).
113 Podział części oświatowej subwencji ogólnej w 2016 r., 22.12.2015, https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/
zalacznik-do-rozporzadzenia.html (dostęp: 20.01.2016).
114 Podział subwencji oświatowej – konsultacje rozpoczęte!, 27.10.2015, https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/podzial-subwencji-oswiatowej-konsultacje-rozpoczete.html (dostęp: 18.01.2016).
111
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MEN w wyraźny sposób wiąże problematykę mniejszości narodowych i etnicznych z dialogiem międzykulturowym. Zagadnieniu temu poświęcono relatywnie
dużo miejsca (17 artykułów), jednak jest ono widoczne wyłącznie w kontekście
budowania relacji z krajami sąsiedzkimi, rzadziej z krajami Unii Europejskiej.
W ogóle wątek ten nie pojawia się w kontekście obecności dzieci cudzoziemskich
w szkole. Prawdopodobnie wynika to z funkcjonowania wspólnych ciał, takich jak
Fundacja Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, Polsko-Litewski Fundusz
Wymiany Młodzieży czy nowo powstała Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży. Istotą ich działania jest dwustronny mechanizm współpracy i wymiana
młodzieży szkolnej. Z lektury wiadomości zamieszczanych na stronie instytucji dowiadujemy się także, że działania te mają zyskać większą skalę w ramach
współpracy krajów Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego: „Przede
wszystkim chodzi o umożliwianie młodym ludziom nawiązywania kontaktów,
promowanie dialogu międzykulturowego, budowanie postaw tolerancji i otwartości – tłumaczy Ewa Dudek. – Wpisuje się to w działania Ministerstwa Edukacji
Narodowej w zakresie wspierania realizacji projektów dotyczących międzynarodowej wymiany młodzieży”115.
3.1.6 Doświadczenie migracji
Interesującym wątkiem jest analiza tematyki dzieci cudzoziemskich dokonana
w ujęciu czasowym. Pierwsza wiadomość, która łączy się z tym zagadnieniem,
pojawia się w styczniu 2015 roku i przybliża przepisy rozporządzenia, regulującego
kwestie przyjmowania i korzystania z polskiego systemu edukacji przez uczniów
i uczennice przybywających z zagranicy. Istotną informacją z punktu widzenia
przeciwdziałania dyskryminacji jest zrównanie statusu uczniów polskich powracających do kraju oraz uczniów niepolskich – zniesienie cenzusu obywatelstwa
w kontekście prawa do edukacji. „Oznacza to, że wszyscy uczniowie do 18. roku
życia zamieszkali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – bez względu na obywatelstwo – będą przyjęci do publicznej szkoły podstawowej i gimnazjalnej”116 –
czytamy w komunikacie. Dodatkowo, artykuł oraz załącznik do niego przybliża kompetencje dyrektora szkoły w zakresie organizowania w szkole procesu
przyjmowania uczniów powracających z zagranicy, warunki przeprowadzania
rozmowy kwalifikacyjnej oraz procedurę odwoławczą w przypadku odmowy przyjęcia ucznia przybywającego z zagranicy do szkoły podstawowej pozaobwodowej,
gimnazjum pozaobwodowego, szkół ponadgimnazjalnych, szkół artystycznych.
Memorandum o współpracy ministrów ds. młodzieży państw Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego, 23.06.2015, https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/memorandum-o-wspolpracy-ministrow-ds-mlodziezy-panstw-grupy-wyszehradzkiej-i-partnerstwa-wschodniego.html (dostęp: 19.12.2015).
116 Jak przyjąć do szkoły ucznia z zagranicy – rozporządzenie ministra edukacji narodowej, 14.01.2015, https://
men.gov.pl/ministerstwo/informacje/jak-przyjac-do-szkoly-ucznia-z-zagranicy-rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej.html (dostęp: 19.12.2015).
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W artykule znajdują się także informacje o przepisach umożliwiających uczniom
i uczennicom z zagranicy korzystanie z dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych, nauki języka i kultury kraju pochodzenia.
Przez kolejne miesiące na stronie resortu edukacji nie pojawia się żadna informacja dotycząca tej grupy dzieci. Wątek ten powraca i jest znacznie częściej
obecny na stronach ministerstwa od sierpnia 2015 roku, co zapewne jest związane
z tematem tzw. „kryzysu migracyjnego”. Do końca roku ministerstwo jeszcze osiem
razy zabrało głos w tej sprawie. Wiadomości dotyczyły m.in. dwóch konferencji, które były całkowicie lub częściowo poświęcone różnym aspektom edukacji
dzieci cudzoziemskich. W programie ogólnopolskiej konferencji organizowanej
przez MEN „III Kongres Polskiej Edukacji” pojawił się panel: „Jak szkoła ma
przyjmować i wspierać przybyszów z innych kultur? W naszych szkołach coraz
częściej pojawiają się uczniowie z innych krajów. Bywa, że nie tylko nie znają języka polskiego, lecz także nie odnajdują się w nowej kulturze. Często przybyli do
Polski jako uchodźcy lub emigranci, czasem to Polacy powracający z dłuższego
pobytu za granicą. To nowe wyzwanie dla szkół i systemu edukacji. Jak sobie
z nim radzimy? Jak możemy radzić sobie lepiej?”117.
Drugie wydarzenie pod tytułem „Edukacja dziecka cudzoziemskiego”, zorganizowane przez Biuro Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców (UNHCR), odbyło
się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Na stronie resortu mogliśmy
przeczytać zarówno zapowiedź, jak i relację z tego spotkania. Ówczesna minister
edukacji, zabierając głos na konferencji, zadeklarowała: „W systemie oświaty od
dawna mamy dzieci cudzoziemskie. Jeśli będzie ich więcej, wiemy, co robić. (…)
Mamy duże doświadczenie z dziećmi z Czeczenii. Jeśli będzie taka potrzeba, to
MEN jest gotowe szkolić nauczycieli. Jesteśmy po to, aby pomóc państwu znaleźć
się w nowej sytuacji – mówiła Joanna Kluzik-Rostkowska”118.
Zarówno w trakcie konferencji, jak i w informacji przesłanej dyrektorom szkół
przed początkiem nowego roku szkolnego, resort edukacji przypomniał o obowiązujących przepisach, ułatwiających dzieciom z doświadczeniem migracyjnym
naukę w polskich szkołach: „Uczeń-cudzoziemiec będzie miał prawo przystąpienia
do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do jego potrzeb (m.in. dostosowany arkusz egzaminacyjny, wydłużony czas
przeprowadzania egzaminu, możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego).
Absolwent-cudzoziemiec będzie miał prawo przystąpienia do egzaminu maturalnego

117 III Kongres Polskiej Edukacji – wizja przyszłości!, 26.08.2015, https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/
iii-kongres-polskiej-edukacji-wizja-przyszlosci.html (dostęp: 19.12.2015).
118 Edukacja dziecka cudzoziemskiego – konferencja z udziałem minister edukacji, 15.09.2015, https://men.gov.pl/
ministerstwo/informacje/edukacja-dziecka-cudzoziemskiego-konferencja-z-udzialem-minister-edukacji.
html (dostęp: 19.12.2015).
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(z wyjątkiem języka polskiego i języka obcego nowożytnego) w warunkach dostosowanych do jego potrzeb”119.
W październiku na stronie MEN pojawią się dwie ostatnie w roku kalendarzowym informacje na temat dzieci cudzoziemskich (oznacza to, że nowa minister edukacji ani razu nie zabrała głosu w tej sprawie)120. W pierwszym artykule
znajdziemy nawiązania do edukacji antydyskryminacyjnej i do sytuacji dzieci
uchodźczych w Polsce. Przyczynkiem do zabrania w tej sprawie głosu przez
minister edukacji była ceremonia wręczenia nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za
naprawianie świata” dla zaangażowanych nauczycieli. „Ciężki jest los ludzi, którzy
muszą opuszczać swoje domy. Część z nich będzie gościć u nas. Naprawianie świata
jest bardzo ważne – powiedziała w trakcie ceremonii szefowa MEN. – Dlatego m.in.
poprosiłam Marinę Hulię, laureatkę tej nagrody, aby pomogła nam przygotować
119 Uczniu, rodzicu, nauczycielu, to musicie wiedzieć przed pierwszym dzwonkiem! Niezbędnik MEN, 31.08.2015,
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/uczniu-rodzicu-nauczycielu-to-musicie-wiedziec-przed-pierwszym-dzwonkiem-niezbednik-men.html (dostęp: 19.12.2015).
120 W spisie tym nie bierzemy pod uwagę enigmatycznych zapisów dotyczących uczniów pobierających dodatkową naukę języka polskiego, choć faktycznie osobami takimi mogą być dzieci cudzoziemskie bądź dzieci
polskie powracające do kraju po dłuższym okresie mieszkania za granicą. Podział części oświatowej subwencji
ogólnej w 2016 r., 22.12.2015, https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/zalacznik-do-rozporzadzenia.
html (dostęp: 20.01.2016).
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polskie szkoły na przybycie dzieci uchodźców. Przygotowanie dyrekcji, ale i społeczności dzieci. Zachęcam państwa do współpracy”121. O tej ważnej decyzji resort
poinformował nieco wcześniej – 6 października 2015 roku, precyzując, że konsultantka MEN ds. integracji i pracy z dziećmi cudzoziemskimi w polskiej szkole
będzie odpowiedzialna za: „opracowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych dotyczących przyjęcia do szkoły i pracy dydaktycznej z dziećmi cudzoziemskimi. Przygotuje też i przeprowadzi spotkania informacyjno-szkoleniowe
dla dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, rodziców i społeczności lokalnych”122.
3.1.7 Płeć
Problematyka związaną z obecnością dziewcząt w systemie edukacji jest obecna
w 10 artykułach na stronie głównej MEN, w żadnym artykule nie dotyczy ona kwestii przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć i zjawiskom pokrewnym
w szkole. Poruszane tematy można podzielić na dwie kategorie. Pierwsza dotyczy
wyborów edukacyjnych oraz kształcenia zawodowego dziewcząt i chłopców, druga –
powiązana jest z wydarzeniami dedykowanymi uczennicom. Odrębną kategorią
są pojedyncze wypowiedzi decydentek na temat sytuacji kobiet w Polsce.
Jedynym przedsięwzięciem, które wprost miało służyć wzmocnieniu dziewcząt
w środowisku szkolnym oraz przełamaniu stereotypów płci, był konkurs „Jestem
szefową”, organizowany przez Pełnomocniczkę Rządu do spraw Równego Traktowania, pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Temu wydarzeniu w ciągu 2015 roku poświęcono trzy artykuły. Z poszczególnych artykułów
dowiadujemy się, że konkurs „ma na celu przełamywanie stereotypów dotyczących
kobiet i władzy oraz promowanie pozytywnego wizerunku kobiet – liderek wśród
młodzieży”123. Inicjatywa jest adresowana do „uczennic pierwszych i drugich
klas szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, zainteresowanych wzmacnianiem
swoich zdolności przywódczych” – do przyszłych polskich liderek, które angażują
się społecznie i/lub pełnią różnego rodzaju funkcje przywódcze w środowisku
szkolnym i lokalnym124. Zadaniem uczestniczek było przygotowanie pisemnej
pracy, w której zostanie opisane, „jak wyobrażają sobie siebie w roli przywódczej,
jakimi liderkami chcą być i co planują osiągnąć, a także spróbują odpowiedzieć
na pytanie, czy fakt bycia kobietą ma wpływ na sprawowanie władzy”. 8 października 2015 roku na stronie resortu edukacji pojawiła się relacja z odwiedzin
121 Jakub Niewiński – laureatem Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”, 23.10.2015, https://
men.gov.pl/ministerstwo/informacje/jakub-niewinski-laureatem-nagrody-im-ireny-sendlerowej-za-naprawianie-swiata.html (dostęp: 19.12.2015).
122 MEN powołał konsultantkę ds. dzieci cudzoziemskich, 06.10.2015, https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/men-powolal-konsultantke-ds-dzieci-cudzoziemskich.html (dostęp: 20.01.2016).
123 Ewa Dudek na finale konkursu „Jestem szefową”, 17.06.2015, https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/
ewa-dudek-na-finale-konkursu-jestem-szefowa.html (dostęp: 20.01.2016).
124 Konkurs „Jestem szefową” – rusza VI edycja, 03.03.2015, https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/
konkurs-jestem-szefowa-rusza-vi-edycja.html (dostęp: 20.01.2016).
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zwyciężczyni konkursu w ministerstwie125. Poza problematyką inicjatywy, wprost
związaną z przełamywaniem barier i stereotypów płci, istotne wydają się także
słowa ówczesnej wiceminister edukacji, które padły w trakcie wręczania nagród
finalistkom konkursu: „Dziękuję za pracę na rzecz równości płci, za wspieranie
i promowanie przywództwa dziewcząt”126.
Pozostałe dwie wiadomości, w których znajdują się odniesienia do problemu
dyskryminacji ze względu na płeć, nie występują w kontekście szkoły. W pierwszym przypadku jest to relacja ze spotkania prof. Małgorzaty Fuszary i minister
edukacji z niemiecką minister ds. edukacji, w trakcie którego Pełnomocniczka
Rządu ds. Równego Traktowania poruszyła wątek prawnej ochrony kobiet w zakresie przemocy i dyskryminacji oraz kwestie urlopu tacierzyńskiego127. Drugi
artykuł przybliża tematykę podejmowaną podczas VII Kongresu Kobiet, w którym
udział wzięła ówczesna minister: „Podczas dwudniowego spotkania uczestnicy
Kongresu będą dyskutować o tym, jak działać jeszcze skuteczniej, jak walczyć
o prawa i sprawy kobiet oraz – co robić, by głos kobiet się przebił. W trakcie debat
będą mówić m.in. o polityce, nierówności, macierzyństwie i feminizmie, o edukacji, o holistycznej opiece zdrowotnej”128. Wątek, który można potraktować jako
odnoszący się do sytuacji dziewcząt w wieku szkolnym, jest związany z badaniami
na temat edukacji seksualnej oraz z planowanymi w tym zakresie zmianami
w przedmiocie wychowanie do życia w rodzinie. O tej problematyce informuje
relacja na stronie ministerstwa.
Drugą, wspomnianą kategorią artykułów poświęconych dziewczętom są
wybory edukacyjne i zawodowe. Pierwszy z artykułów przybliża wyniki badań
Instytutu Badań Edukacyjnych, pokazujące aspiracje edukacyjne oraz obecność
dziewcząt i chłopców w poszczególnych typach szkół (licea, technika, zasadnicze
szkoły zawodowe)129. Kolejne trzy przekazy pokazują lub zachęcają dziewczęta do
wyboru zawodu, przełamującego stereotypy płci. Z relacji z finału „Konkursu Prac
Młodych Naukowców Unii Europejskiej” dowiadujemy się o wygranej czterech

125 Jak szefowa z szefową… Kaja Bogdan w MEN!, 08.10.2015, https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/
jak-szefowa-z-szefowakaja-bogdan-w-men.html (dostęp: 20.01.2016).
126 Ewa Dudek na finale konkursu „Jestem szefową”, 17.06.2015, https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/
ewa-dudek-na-finale-konkursu-jestem-szefowa.html (dostęp: 20.01.2016).
127 Polsko-niemieckie konsultacje. Spotkanie szefowej MEN z Manuelą Schwesig, federalną minister ds. Rodziny,
Seniorów, Kobiet i Młodzieży, 27.04.2015, https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/polsko-niemieckie-konsultacje-spotkanie-szefowej-men-z-manuela-schwesig-federalna-minister-ds-rodziny-seniorow-kobiet-i-mlodziezy.html (dostęp: 20.01.2016).
128 Joanna Kluzik-Rostkowska na VII Kongresie Kobiet, 11.09.2015, https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/
joanna-kluzik-rostkowska-na-vii-kongresie-kobiet.html (dostęp: 20.01.2016).
129 Polscy uczniowie mają coraz większe kompetencje, 09.09.2015, https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/
polscy-uczniowie-maja-coraz-wieksze-kompetencje.html (dostęp: 20.01.2016).
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dziewcząt w dziedzinie nauk ścisłych130. Na gali finałowej konkursu „Szkoła zawodowa – mój wybór” pokaz umiejętności przeprowadzania eksperymentów oraz
wiedzy chemicznej daje grupa uczennic131. Relacje te w żaden sposób nie podkreślają osiągnięć dziewcząt, choć mogłyby być one potraktowane jako pretekst do
wzmacniania aktywności nastolatek w obszarach, gdzie mogą napotykać na bariery
związane ze stereotypami płci. Jedynie w jednym fragmencie odnajdujemy komunikat wprost do dziewcząt: „Salony sprzedaży, salony serwisów samochodowych
poszukują naszych absolwentów, dziewczyny mają większe szanse znalezienia
pracy po naszym technikum – przekonywał nauczyciel z ZS nr 33 w Warszawie”132.
O potrzebie pogłębiania przez uczniów i uczennice problematyki płci świadczy
kolejny artykuł, podsumowujący wyniki badań Instytutu Badań Edukacyjnych
dotyczących realizacji podstawy programowej z języka polskiego w gimnazjach:
„(…) Uczniowie z kolei zwracają uwagę, że w lekturowych wyborach i tematach
lekcji pomijane są zagadnienia dla nich najbardziej interesujące: problemy okresu dojrzewania, konfliktów międzypokoleniowych, równości kobiet i mężczyzn,
erotyki”133.
Tylko jeden artykuł na stronie internetowej resortu edukacji wspomina o „wykorzystaniu seksualnym”. Dzieje się to przy okazji upowszechniania informacji
o telefonach zaufania dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci.
„To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli,
którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy
dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań
ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia
związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia
odżywiania”134. Ani ogłoszenie, ani żaden inny artykuł zamieszczony w witrynie
ministerstwa w żaden sposób nie porusza powszechnego, także w szkole, problemu przemocy seksualnej wobec dziewcząt i kobiet (potwierdzonego m.in. przez
niniejsze badanie)135.
Poza pojedynczymi wyjątkami, język komunikatów na stronach MEN jest
130 Spektakularny sukces polskich młodych naukowców na EUCYS 2015 w Mediolanie, 25.09.2015, https://men.
gov.pl/ministerstwo/informacje/spektakularny-sukces-polskich-mlodych-naukowcow-na-eucys-2015-w-mediolanie.html (dostęp: 20.01.2016).
131 Konkurs „Szkoła zawodowa – mój wybór” rozstrzygnięty!, 12.06.2015, https://men.gov.pl/ministerstwo/
informacje/konkursu-szkola-zawodowa-moj-wybor-rozstrzygniety.html (dostęp: 20.01.2016).
132 Fachowiec zawsze w cenie – VI Turniej Zawodów m.st. Warszawy, 18.03.2015, https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/fachowiec-zawsze-w-cenie-vi-turniej-zawodow-m-st-warszawy.html (dostęp: 20.01.2016).
133 Tysiąc dni z językiem polskim, 13.03.2015, https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/tysiac-dni-z-jezykiem-polskim.html (dostęp: 20.01.2016).
134 Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów, 16.07.2015, https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/dopalacze-gdzie-szukac-pomocy-najwazniejsze-numery-telefonow.html (dostęp:
20.01.2016).
135 Zob. Rozdział 4 Dyskryminacja w szkole na podstawie doniesień medialnych w niniejszym raporcie.
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wyłącznie męskonormatywny. Można mieć wrażenie, że w systemie edukacji
formalnej nie partycypują dziewczęta i kobiety, gdyż mowa jest tylko o uczniach,
nauczycielach, dyrektorach, pedagogach, kuratorach etc.
Podobnie jak w przypadku dzieci cudzoziemskich, po wyborze nowego ministra na stronie MEN nie pojawiły się żadne informacje związane z sytuacją
dziewcząt w szkole.
3.1.8 Wyznanie i bezwyznaniowość
Liczba artykułów poświęconych kwestiom uczniów i uczennic z mniejszości wyznaniowych i bezwyznaniowych wskazuje, że nie jest to temat leżący w obszarze
zainteresowania ministerstwa. W ciągu całego roku w witrynie MEN pojawiły
się cztery komunikaty, powiązane z tą problematyką, w tym tylko jeden szerzej
przybliżający warunki organizowania nauki religii i etyki w szkole. Obszerna
informacja poświęcona tylko tym zagadnieniom pojawiła się na stronie ministerstwa na początku listopada 2015 roku. Wyjaśniono w niej, na jakich zasadach
uczeń lub uczennica mogą zgłosić chęć uczestnictwa w zajęciach z religii (określonego wyznania) i etyki (zasada dobrowolnego wyboru, pisemne oświadczenie,
dyrekcja nie może domagać się od rodziców lub pełnoletniego ucznia oświadczenia o nieuczęszczaniu na lekcje religii lub etyki). Podkreślono wagę należytej
ochrony danych osobowych zawartych w oświadczeniach rodziców/uczniów
oraz przypomniano, jakie kwalifikacje powinna mieć osoba ucząca etyki w szkole.
Dodatkowo zaznaczono, że: „Dyrektor szkoły, umieszczając zajęcia religii i etyki
w szkolnym planie nauczania, powinien uwzględnić różne uwarunkowania istotne
dla planowania pracy szkoły (środowiskowe, lokalowe, kadrowe, komunikacyjne),
wybierając rozwiązanie, które wszystkim uczniom – zarówno biorącym udział
w zajęciach religii i/lub etyki, jak i nieuczestniczącym w tych zajęciach – zapewni
właściwą opiekę i bezpieczeństwo, a także umożliwi ewentualnym chętnym udział
w zajęciach z obu przedmiotów”136.
Kolejny artykuł poruszający zagadnienie innych niż rzymskokatolickie wyznań informuje o X Ogólnopolskiej Konferencji Wizytatorów Diecezjalnych
i Doradców Metodycznych Religii Prawosławnej, na której dyskutowano o roli
nadzoru pedagogicznego i doradztwa metodycznego w podnoszeniu poziomu
organizacji nauczania religii prawosławnej oraz wychowania dzieci i młodzieży 137.
Inna wiadomość podsumowuje ustalenia porozumienia w sprawie kwalifikacji

136 Organizowanie nauki religii i etyki w roku szkolnym 2015/2016, 03.11.2015, https://men.gov.pl/ministerstwo/
informacje/organizowanie-nauki-religii-i-etyki-w-roku-szkolnym-20152016.html (dostęp: 20.01.2016).
137 X Ogólnopolska Konferencja Wizytatorów Diecezjalnych i Doradców Metodycznych Religii Prawosławnej,
05.02.2015, https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/x-ogolnopolska-konferencja-wizytatorow-diecezjalnych-i-doradcow-metodycznych-religii-prawoslawnej.html (dostęp: 19.12.2015).
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wymaganych od nauczycieli religii Zboru w Wodzisławiu Śląskim138. Ostatnia
informacja to fragment wypowiedzi minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej z Kongresu Kobiet, w którym brała udział. Minister przybliża istotę zmian w organizacji
nauczania religii i etyki w szkołach: „Przypomniała, że nauka etyki powinna być
zorganizowana, jeśli w szkole jest choć jeden uczeń chętny do uczęszczania na
lekcje. Przed zmianą przepisu musiało być co najmniej 3 takich uczniów. – Lekcje
etyki odbywały się w ubiegłym roku szkolnym w ponad trzech tysiącach szkół.
Wcześniej prowadziło je ponad tysiąc trzysta. Wzrost jest znaczący – podkreśliła”139.
Jednocześnie, powołana w 2015 roku nowa Minister Edukacji Narodowej za
pośrednictwem strony internetowej dwukrotnie złożyła życzenia bożonarodzeniowe nauczycielom i nauczycielkom oraz uczniom i uczennicom, w sposób,
który w domyśle zakładał, że wszystkie osoby, wyłącznie z tego powodu, że należą do polskiego systemu edukacji, są także osobami wierzącymi w obrządku
rzymskokatolickim140. Należy dodać, że podobne życzenia nie zostały przez panią
minister złożone chociażby z okazji greckokatolickich świąt Bożego Narodzenia
czy jakichkolwiek innych.
138 Podpisanie porozumienia w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii Zboru w Wodzisławiu
Śląskim, 26.02.2015, https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/podpisanie-porozumienia-w-sprawie-kwalifikacji-wymaganych-od-nauczycieli-religii-zboru-w-wodzislawiu-slaskim.html (dostęp: 19.12.2015).
139 Joanna Kluzik-Rostkowska na VII Kongresie Kobiet, 11.09.2015, https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/
joanna-kluzik-rostkowska-na-vii-kongresie-kobiet.html (dostęp: 19.12.2015).
140 Świąteczne życzenia dla nauczycieli, 24.12.2015, https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/swiateczne-zyczenia-dla-nauczycieli.html (dostęp: 20.01.2016) oraz Poznaliśmy zwycięzców konkursu „Polskie Książki
Naszych Marzeń”!, 16.12.2015, https://men.gov.pl/strony/poznalismy-zwyciezcow-konkursu-polskie-ksiazki-naszych-marzen.html (dostęp: 20.01.2016).
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3.1.9 Historia polsko-żydowska
Odrębną grupę artykułów na stronie MEN, wyróżniających się zarówno ze względu na ich liczbę, jak i charakter, stanowią wiadomości nawiązujące do wspólnej
historii polsko-żydowskiej oraz do edukacji o Holokauście. Informacje te można
podzielić na dwie kategorie. Pierwsza związana jest z upamiętnianiem ważnych
dat i postaci z polsko-żydowskiej historii, ale bez odniesień do współczesności.
Taki charakter mają dwa artykuły poświęcone rocznicy powstania w getcie warszawskim, dwie wiadomości przybliżające postać Ireny Sendlerowej oraz jedna
na temat Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu.
Druga kategoria informacji łączy kwestie zagłady Żydów w trakcie II wojny
światowej z zagadnieniem współczesnego antysemityzmu. Łączenie ujęcia historycznego z refleksją nad aktualną sytuacją jest jedną z kluczowych zasad edukacji
antydyskryminacyjnej. W takim duchu napisanych jest pięć informacji na stronie
ministerstwa. W pierwszej z nich minister edukacji zachęca, aby nauczyciele
i nauczycielki, „w związku z Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu podejmowali z młodymi ludźmi dyskusję o konsekwencjach łamania praw
człowieka, braku tolerancji, braku szacunku dla innych narodów i ich wyborów
oraz wspiera[li] ich w realizacji własnych inicjatyw w tym zakresie. Nauczanie
o Holokauście uwrażliwia na przejawy antysemityzmu, rasizmu oraz ksenofobii we
współczesnych społeczeństwach. Pomaga także uzmysłowić sobie wartości płynące
z istnienia pluralistycznego społeczeństwa”141. Minister edukacji apel ten ponawia
19 kwietnia – w rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim, wysyłając do
szkół list, w którym zachęca nauczycieli i uczniów do podejmowania w szkołach
dyskusji i pogłębionych rozmów na temat praw człowieka, konsekwencji braku
tolerancji i szacunku dla innych narodów. „Namawiam do działań, które w szerszy
sposób przybliżą młodym pokoleniom problematykę Holokaustu oraz skutków
dyskryminacji, uprzedzeń i stereotypów”142. W relacji z międzynarodowej konferencji, poświęconej nauczaniu o Holokauście pojawia się nawiązanie do osobistych
przekonań nauczycieli: „Podsumowując konferencję, Sławomir Broniarz, prezes
Związku Nauczycielstwa Polskiego, stwierdził m.in., że lekcje historii poddają
nauczycieli próbie, «zmuszają do rozrachunku z osobistymi poglądami, wyniesionymi z domu uprzedzeniami, z lokalnie funkcjonującymi mitami, z przekonaniami
o tym, kim sami jesteśmy i jak sami chcemy się widzieć»”143.
141 27 stycznia 2015 roku – Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. 70. rocznica wyzwolenia
KL Auschwitz-Birkenau, 29.01.2015, https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/27-stycznia-2015-roku-miedzynarodowy-dzien-pamieci-o-ofiarach-holokaustu-70-rocznica-wyzwolenia-kl-auschwitz-birkenau.
html (dostęp: 19.12.2015).
142 Dzień Pamięci o Holokauście i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciwko ludzkości – list Ministra Edukacji Narodowej, 17.04.2015, https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/19-kwietnia-dzien-pamieci-o-holokauscie-i-przeciwdzialaniu-zbrodniom-przeciwko-ludzkosci-2.html (dostęp: 19.12.2015).
143 Wiceminister Ewa Dudek na konferencji o nauczaniu o Holokauście, 30.01.2015, https://men.gov.pl/ministerstwo/
informacje/wiceminister-ewa-dudek-na-konferencji-o-nauczaniu-o-holokauscie.html (dostęp: 19.12.2015).
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Do przełamywania stereotypów między Polakami i Żydami, budowania dialogu pomiędzy młodymi Izraelczykami i Polakami oraz więzi na bazie wspólnych
zainteresowań nawiązuje artykuł opisujący program wymiany polsko-izraelskiej
młodzieży144. Wreszcie, ostatni artykuł o tej tematyce przybliża postać laureata
nagrody im. Ireny Sendlerowej, przyznawanej nauczycielom, którzy uczą i wychowują w duchu tolerancji i poszanowania dla innych, inspirują do działań
zgodnych z tymi zasadami145.
Wymienione powyżej artykuły są jedynymi opublikowanymi na stronie ministerstwa wiadomościami, które zachęcają do włączania antydyskryminacyjnych
wątków w treści edukacyjne przekazywane w szkole.

3.2 Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE)
Wśród wszystkich monitorowanych instytucji największa liczba przekazów zapraszających do podjęcia działań antydyskryminacyjnych (proporcjonalnie do
liczby wszystkich artykułów na stronie danej instytucji) znajduje się w witrynie
Ośrodka Rozwoju Edukacji. Tematowi temu poświęcone są cztery informacje
wprost mówiące o przeciwdziałaniu dyskryminacji i mowie nienawiści w szkole.
Dodatkowo, wątek ten powraca w pięciu komunikatach o kształceniu dzieci
144 Budowanie polsko-izraelskiego dialogu młodzieży – spotkanie Sekretarza Stanu w MEN Tadeusza Sławeckiego,
23.01.2015, https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/budowanie-polsko-izraelskiego-dialogu-mlodziezy-spotkanie-sekretarza-stanu-w-men-tadeusza-slaweckiego.html (dostęp: 19.12.2015).
145 Jakub Niewiński – laureatem Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”, 23.10.2015, https://
men.gov.pl/ministerstwo/informacje/jakub-niewinski-laureatem-nagrody-im-ireny-sendlerowej-za-naprawianie-swiata.html (dostęp: 19.12.2015).
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z niepełnosprawnościami oraz w trzech komunikatach poświęconych dzieciom
z doświadczeniem migracyjnym146. Tematem związanym z przeciwdziałaniem
dyskryminacji jest edukacja na temat historii polsko-żydowskiej (trzy artykuły),
jednak jak rozwijamy poniżej, trudno jest ocenić, na ile wprost nawiązuje ona do
antysemityzmu oraz zjawisk pokrewnych obecnych we współczesności.
W roku 2015 ORE współorganizował dwa przedsięwzięcia, których celem było
podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji
w szkole. Były to: seminarium „21 sposobów przeciwdziałania mowie nienawiści”
oraz 6. edycja Letniej Akademii „Demokracja w szkole”.
Pierwsza inicjatywa upowszechniała polską wersję publikacji Rady Europy
Zakładki. Podręcznik o przeciwdziałaniu mowie nienawiści w sieci poprzez edukację
o prawach człowieka. Z notatki ze spotkania zamieszczonej na stronie ORE dowiadujemy się, że „uczestniczki i uczestnicy seminarium wzięli udział w dyskusji na
temat wpływu mowy nienawiści na młodzież”147, zaprezentowano wyniki badania
sondażowego dotyczącego mowy nienawiści w Polsce, poruszono kwestię obecności edukacji antydyskryminacyjnej w szkole. Odbyła się także część warsztatowa
oraz prezentacja działań edukacyjnych realizowanych w szkole, nakierowanych
na przeciwdziałanie mowie nienawiści. Warto podkreślić, że relacja odnosi się do
wątku prawie w ogóle niepodejmowanego na stronach monitorowanych instytucji – do kwestii obecności romskich dzieci w szkole. W trakcie seminarium temu
tematowi poświęcona była prezentacja asystentki edukacji romskiej.
Drugie wydarzenie, o którym informuje ORE, to międzynarodowa szkoła
dla edukatorów i edukatorek edukacji obywatelskiej i na rzecz praw człowieka –
Letnia Akademia „Demokracja w szkole”. W relacji ze spotkania pojawia się kilka
kwestii kluczowych dla edukacji antydyskryminacyjnej. Przytoczona wypowiedź
ówczesnej wiceminister edukacji podnosi temat roli szkoły w przeciwdziałaniu
dyskryminacji: „Chcąc rozwijać społeczeństwo obywatelskie, musimy zacząć uczyć
i rozwijać demokrację w szkole. (…) Przy obecnym wzroście dyskryminacji, napięć,
konfliktów i ataków terrorystycznych w Europie sprawą priorytetową i wspólną
dla wszystkich państw jest dziś kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego”148.
O edukacji jako fundamentalnym prawie człowieka, a nie prawie dla wybranych
146 Zgodnie z założoną metodologią, w niniejszym badaniu materiałem źródłowym są tylko artykuły zamieszczone w zakładce „aktualności” na stronie internetowej instytucji, informujące o bieżących wydarzeniach.
Warto jednak podkreślić, że w witrynie instytucji, w zakładce „Szkolna demokracja”, zgromadzone zostały
materiały edukacyjne związane z takimi kategoriami tematycznymi jak: „Antydyskryminacja”, „Różnorodność”, „Cudzoziemcy w polskiej szkole”, „Zrozumieć innych, czyli jak uczyć o uchodźstwie”, „Etyka”,
w zakładce „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – obszerne kategorie związane z różnymi
rodzajami niepełnosprawności i chorobami przewlekłymi.
147 21 sposobów przeciwdziałania mowie nienawiści, 24.04.2015, http://archiwum.ore.edu.pl/index.
php?option=com_content&view=article&id=5854:2015-04-24-13-48-32&catid=99:edukacja-obywatelska-ak
tualnoci&Itemid=1205&Itemid=1205 (dostęp: 20.12.2015).
148 6. edycja Letniej Akademii „Demokracja w szkole”, 13.07.2015, https://www.ore.edu.pl/aktualnosci-start/6248-6-edycja-letniej-akademii-demokracja-w-szkole (dostęp: 21.01.2016).
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mówi przedstawicielka Rady Europy. Tematy paneli dyskusyjnych, jakie odbyły się
w trakcie otwarcia szkoły, to m.in. „Polityka i praktyka Rady Europy w obszarze
edukacji obywatelskiej i edukacji na rzecz praw człowieka”, „Przeciwdziałanie
różnym formom dyskryminacji w szkole”, „Kształtowanie kompetencji na rzecz
kultury demokracji”.
Ośrodek Rozwoju Edukacji poprzez swoją stronę promuje przedsięwzięcia
realizowane przez inne instytucje i organizacje. W obszarze edukacji antydyskryminacyjnej upowszechniał informacje o wydarzeniach związanych z obchodami
Międzynarodowego Dnia Walki z Dyskryminacją Rasową: „zachęcamy wszystkich
do aktywnego działania na rzecz walki z mową nienawiści i dyskryminacją oraz
udziału w organizowanych przedsięwzięciach”149. W witrynie instytucji czytamy,
że można się włączyć m.in. w projekt „Usuwamy nienawiść!” polegający na zamalowywaniu nienawistnych napisów, obecnych w przestrzeni polskich miast,
w kampanię „Bez nienawiści” oraz w podpisanie listu protestacyjnego przeciwko
organizacji neonazistowskich koncertów. Dodatkowo, w tym jak i w innej wiadomości, promowana jest internetowa ankieta na temat opinii młodych ludzi
o mowie nienawiści w sieci (realizowana w ramach kampanii Rady Europy „Bez
nienawiści”)150.
3.2.1 Zdrowie i stopień sprawności
Najwięcej działań związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji, realizowanych
przez Ośrodek Rozwoju Edukacji dotyczy obecności w przestrzeni szkoły uczniów
i uczennic z niepełnosprawnościami. Są to inicjatywy upowszechniające koncepcję edukacji włączającej. W roku 2015 na stronie instytucji pojawiło się osiem
artykułów nawiązujących do obecności tej grupy w systemie edukacji, w tym pięć
artykułów posługiwało się perspektywą antydyskryminacyjną.
Potrzebom dziecka niepełnosprawnego w szkole i przedszkolu poświęcone
zostały dwie publikacje: Dziecko z niepełnosprawnością w przedszkolu i szkole
ogólnodostępnej – wyzwanie dla JST151 oraz Organizacja kształcenia specjalnego –
zadania JST. Poradnik dla samorządowców wspierający budowanie systemowych
rozwiązań dla kształcenia specjalnego w JST152. W pozycjach tych ORE zachęca oraz
przekazuje narzędzia wprowadzania w szkołach ogólnodostępnej edukacji włączającej. We wstępie do drugiej z prezentowanych publikacji czytamy: „Włączanie
149 Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową, 19.03.2015, http://archiwum.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5689:midzynarodowy-dzie-walki-z-dyskryminacj-rasow&catid=8:news&Itemid=1 (dostęp: 20.12.2015).
150 Twoja opinia ma znaczenie!, 10.03.2015, http://archiwum.ore.edu.pl/index.php?limitstart=20 (dostęp:
20.12.2015).
151 Edukacja włączająca w szkole i przedszkolu, 27.05.2015, http://www.ore.edu.pl/projekty-ue/projekty-systemowe/zarzadzanie-oswiata/6149-edukacja-wlaczajaca-w-szkole-i-przedszkolu (dostęp: 20.12.2015).
152 Kształcenie specjalne – poradnik dla samorządu, 28.10.2015, http://www.ore.edu.pl/projekty-ue/projekty-systemowe/zarzadzanie-oswiata/6527-ksztalcenie-specjalne-poradnik-dla-samorzadu (dostęp: 20.12.2015).
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uczniów z niepełnosprawnością do szkolnej społeczności jest procesem, nie odbywa się przez sam fakt przebywania takiego dziecka w szkole czy przedszkolu.
Proces ten wymaga zaangażowania się wielu podmiotów: dyrektora, nauczycieli,
poradni psychologiczno–pedagogicznej i rodziców, ale przede wszystkim organu prowadzącego”153. Autorzy i autorki wskazują też na prawne zobowiązania
dotyczące równego traktowania uczniów i uczennic z niepełnosprawnościami
oraz nazywają bariery, które utrudniają realizację edukacji włączającej: „Szkoły
ogólnodostępne, które zgodnie z przyjętą Konwencją ONZ mają być głównym
miejscem edukacji włączającej, są w różnym stopniu przygotowane do pracy
z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Powody są różne, z jednej
strony to wciąż niewystarczające rozwiązania prawne, finansowe i organizacyjne,
a z drugiej nie mniej ważne bariery mentalne po stronie dyrektorów szkół/przedszkoli i nauczycieli oraz zwykła niewiedza i nieznajomość możliwości, jakie daje
system oświaty już dzisiaj. Nierzadko to także, prowadzona przez JST, polityka
oszczędzania”154. Na szczególną uwagę zasługuje narracja ORE, za punkt wyjścia
przyjmująca podmiotową perspektywę dziecka i jego dobra, w przeciwieństwie do
języka „realizacji przepisów prawa” obecnego na stronie Ministerstwa Edukacji
Narodowej. Najlepiej oddaje to cytat z opisu publikacji: „[poradnik – przyp. red.]

153 Tamże.
154 Tamże.
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dedykowany jest wszystkim, którzy wykonując zadania służbowe, przyczyniają
się do tworzenia świata przyjaznego dzieciom niepełnosprawnym”155.
Perspektywa ucznia widoczna jest także w relacji z konferencji „Od diagnozy
potrzeb ucznia, do diagnozy pracy szkoły”156, adresowanej do pracowników i pracownic poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz dyrektorów i dyrektorek
szkół podstawowych. W ramach wydarzenia wyświetlono dwa filmy. Pierwszy film,
„Bracia”, pokazywał relację chłopca z poważnym uszkodzeniem neurologicznym,
skutkującym niepełnosprawnością ruchową i koniecznością poruszania się na
wózku inwalidzkim, z jego starszym pełnosprawnym bratem. Drugi film, „Latająca
Anne”, opowiadał historię dziewczynki z zespołem Tourette’a w kontekście pracy
szkoły. Filmy były przyczynkiem do refleksji: „Zastanawiają jej doświadczenia –
bardzo trudny start w jednej szkole i konstruktywne doświadczanie wsparcia
w innej. Jak to jest, że to samo dziecko w jednym środowisku szkolnym mierzy
się z trudnościami, a w innym – odnajduje swoje miejsce? To samo dziecko, ta
sama diagnoza dziecka – ale inny kontekst społeczny. To skłania do zastanowienia,
na ile należy pogłębiać diagnozę, a na ile – skupić się na wprowadzaniu zmiany
w środowisku, do którego trafią uczniowie”. Fragment ten pokazuje istotę edukacji antydyskryminacyjnej – działania szkoły powinny w równej mierze wspierać
ucznia/uczennicę o „specjalnych potrzebach edukacyjnych”, jak i przygotowywać
i edukować społeczność szkolną, w której dana osoba funkcjonuje. Strona ORE
informuje także o warsztatach skierowanych do młodzieży, poświęconych edukacji włączającej157.
Działalność publicystyczna ORE poświęcona jest nie tylko kwestiom niepełnosprawności, ale także stanowi zdrowia uczniów i uczennic (choroby przewlekłe).
Za pośrednictwem strony internetowej dowiadujemy się, że instytucja wydała
publikację dotyczącą wsparcia uczniów i uczennic z alergią, dostrzegając także
szerszy kontekst choroby dziecka niż trudności z nauką: „Okresowe nasilenie objawów może utrudnić, a nawet uniemożliwić dziecku efektywne funkcjonowanie
w roli ucznia, czasowo wykluczając go z życia klasy i grupy rówieśniczej, co z kolei
może mieć znaczący wpływ na jego zrównoważony rozwój”158.

155 Tamże.
156 Po spotkaniu „Od diagnozy potrzeb ucznia, do diagnozy pracy szkoły”, 26.03.2015, http://www.ore.edu.
pl/projekty-ue/projekty-systemowe/wspieranie-szkol-i-nauczycieli/112-wspieranie-szko-i-nauczycieli-aktualnoci/5975-po-spotkaniu-od-diagnozy-potrzeb-ucznia-do-diagnozy-pracy-szkoy (dostęp: 20.12.2015).
157 Polska delegacja młodzieży w Parlamencie Europejskim w Luksemburgu, 10.04.2015, http://www.ore.edu.pl/
wydzialy/specjalnych-potrzeb-edukacyjnych/6030-polska-delegacja-modziey-w-parlamencie-europejskim-w-luksemburgu (dostęp: 20.12.2015).
158 Uczeń z alergią w szkole − poradnik, 13.10.2015, http://www.ore.edu.pl/wydzialy/specjalnych-potrzeb-edukacyjnych/6486-uczen-z-alergia-w-szkole (dostęp: 20.12.2015).
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3.2.2 Pochodzenie etniczne i narodowe oraz doświadczenie
migracji
ORE informuje o dwóch podjętych przez siebie inicjatywach, dotyczących obecności w polskiej szkole uczniów i uczennic z doświadczeniem migracyjnym.
Definiuje tę grupę jako dzieci pochodzące z różnych kultur lub dzieci wielojęzyczne i wielokulturowe, odnosząc się zarówno do dzieci cudzoziemskich,
z mniejszości etnicznych i narodowych oraz polskich dzieci powracających z zagranicy. Przedsięwzięcia edukacyjne ORE to konferencja „Dzieci wielojęzyczne
i wielokulturowe w systemie oświaty – rozwiązania systemowe i lokalne”159 oraz
publikacja Międzykulturowość w szkole. Poradnik dla nauczycieli i specjalistów160.
Tematem przewodnim spotkania i poradnika jest efektywne włączanie tych
uczniów do polskiego systemu edukacji, odnotowania wymaga jednak fakt, że
ORE postrzega to wyzwanie nie tylko jako pracę z dzieckiem „o specjalnych
potrzebach edukacyjnych”, ale także jako pracę z jego/jej rodzicami i „ze środowiskiem, w którym przyszło mu się odnaleźć”161. W tekście znajduje się także ważne
przesłanie: „Szkoły odgrywają ważną rolę w integracji kulturowej i wspieraniu
dzieci cudzoziemskich”162.
Za pośrednictwem wydawanego przez ORE kwartalnika „Trendy. Internetowe czasopismo edukacyjne” dowiadujemy się także o przepisach, regulujących
kwestie obecności dzieci cudzoziemskich w polskiej szkole. W dwóch artykułach163 zaprezentowane zostały praktyczne wskazówki, jak wspierać dziecko
uchodźcze w rozwoju oraz jak pracować w wielokulturowej klasie. Co charakterystyczne dla perspektywy antydyskryminacyjnej, proponowane działania nie
są nakierowane tylko na nowych uczniów i uczennice, ale także na budowanie
zrozumienia wśród polskich rówieśników oraz wzajemną integrację. O obecności wątku uchodźczego w periodyku ORE można dowiedzieć się, zapoznając
się z informacją na stronie głównej. Przytoczony artykuł oraz link do niego,
odsyłający do internetowego czasopisma, jest szczególny nie tylko ze względu
na podejmowanie problematyki współobecności w szkolnej przestrzeni dzieci
o różnym pochodzeniu kulturowym. Jako jedyny przekaz łączy on kwestie

159 Dzieci wielojęzyczne i wielokulturowe w systemie oświaty. Konferencja dla samorządowców, 12.01.2015,
archiwum.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5403:2015-01-12-13-40-03&cati
d=131:szkolenia&Itemid=1558 (dostęp: 20.12.2015).
160 Wielokulturowość w polskiej szkole, 20.08.2015, www.ore.edu.pl/wydzialy/specjalnych-potrzeb-edukacyjnych/6310-miedzykulturowosc-w-szkole-poradnik-dla-nauczycieli-i-specjalistow (dostęp:
20.12.2015).
161 Tamże.
162 Tamże.
163 A. Młynarczuk-Sokołowska, Różnorodność w szkole. Ku integracji uczniów – uchodźców oraz U. Jędrzejczyk,
Kiedy wielokulturowość klasy szkolnej staje się zagrożeniem dla bezpieczeństwa dzieci i młodzież, „Trendy”
2015, nr 4.
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bezpieczeństwa w szkole z przeciwdziałaniem konfliktom związanym z różnicami kulturowymi, w tym z powodu stereotypów grupy dominującej164.
Dodatkowo, w wydanym w kwietniu 2015 roku periodyku ORE „Trendy. Internetowe czasopismo edukacyjne”, znajdziemy obszerny, zarazem niezwykle
cenny ze względu na swoje antydyskryminacyjne walory, artykuł Dlaczego trudno
mówić o świecie islamu?165. Autorka dekonstruuje mity na temat kultury islamu,
tłumacząc jednocześnie mechanizm powstawania silnego i homogenicznego
stereotypu „muzułmanina”, który jest odnoszony do populacji o wielkości 1,3 mld.
W tekście znajdziemy także bogatą bibliografię, w tym materiały dydaktyczne
dla nauczycieli i nauczycielek. Wśród wszystkich analizowanych wiadomości
na stronach trzech instytucji, jest to jedyny przekaz wprost podnoszący kwestie
islamu w kontekście edukacji.
3.2.3 Historia polsko-żydowska
Trzy informacje na stronie ORE dotyczyły edukacji o wspólnej historii polsko-żydowskiej. W komunikacie z 17 kwietnia 2015 roku ORE zachęca do uczczenia
w szkołach Dnia Pamięci o Holokauście i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciwko

164 Po pierwsze: bezpieczeństwo!, 08.12.2015, dostęp: http://www.ore.edu.pl/aktualnosci-start/6607-po-pierwsze-bezpieczenstwo (dostęp: 21.01.2016).
165 „Trendy” – nr 1/2015, 03.04.2015, http://archiwum.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=cate
gory&layout=blog&id=189&Itemid=1685 (dostęp: 20.12.2015).
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ludzkości (przypadający na 19 kwietnia 2015 roku)166. ORE przypomina, że w 2000
roku ministrowie edukacji państw członkowskich Rady Europy przyjęli deklarację,
w której zobowiązali się do wprowadzenia do szkół Dnia Pamięci o Holokauście
i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciwko ludzkości. Przywołuje też ustalenia
Deklaracji Sztokholmskiej, przyjętej przez rządy 46 państw: „Holokaust (Shoah)
w sposób fundamentalny podważył zasady, na których oparta jest cywilizacja.
Bezprecedensowy mechanizm Holokaustu będzie zawsze niósł uniwersalne przesłanie. (…) Czujemy się zobowiązani upamiętnić ofiary Holokaustu, jak też oddać
cześć tym, którzy się Holokaustowi sprzeciwili. Będziemy popierać odpowiednie
formy upamiętnienia Holokaustu, łącznie z wprowadzeniem Dnia Pamięci o Holokauście w naszych krajach”167.
Kolejna wiadomość podnosząca tę tematykę przybliża refleksje nauczycieli
i nauczycielek z Polski, uczestniczących w 24. seminarium w Izraelu. Wyjazd był
poświęcony historii narodu żydowskiego, przyczynom i przebiegowi Zagłady
oraz kulturze i historii współczesnego Izraela. Doświadczenie nauczycieli i nauczycielek ma pomóc im wprowadzać tę problematykę na zajęciach z młodzieżą.
„Jak przenieść na grunt szkół w pracy z młodzieżą pamięć Zagłady i przesłanie,
by nigdy więcej? To zobowiązanie, by udział w seminarium zaowocował naszymi
działaniami na rzecz pamięci dla przyszłości. Na rzecz wspólnoty historycznej,
kulturowej ludzkiej. Świata nie naprawimy i nie zbawimy, ale możliwe jest czynienie dobra sobą” – pisze jeden z nauczycieli uczestniczących w wizycie168.
Na stronie ORE znajduje się jedna oferta dotycząca edukacji o Holokauście, adresowana do młodzieży. Jest to konkurs na kolaż pod tytułem: „Moi
żydowscy rodzice, moi polscy rodzice” (w ramach projektu „Pamięć dla Przyszłości”, organizowanego we współpracy ze Stowarzyszeniem „Dzieci Holocaustu”
w Polsce, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Żydowskim Instytutem
Historycznym). Celem przedsięwzięcia jest „podnoszenie wiedzy o Holokauście
i upowszechnienie Dnia Pamięci o Holokauście i przeciwdziałaniu zbrodniom
przeciwko ludzkości w szkołach”169.
Z analizy przekazów ORE dotyczących działań poświęconych wspólnej historii
polsko-żydowskiej oraz pamięci o zagładzie żydowskiej nie wynika, na ile są one
projektami przybliżającymi historię, a na ile zwiększają wrażliwość na obecne we
współczesności przejawy nietolerancji i przemocy motywowanej uprzedzeniami.
166 Pamięć – świadomość – odpowiedzialność, 17.04.2015, http://archiwum.ore.edu.pl/index.php?option=com_
content&view=article&id=5812:pami-wiadomo-odpowiedzialno-&catid=8:news&Itemid=1 (dostęp:
21.01.2016).
167 Tamże.
168 Nauczyciele z woj. łódzkiego w Yad Vashem, 20.02.2015, http://archiwum.ore.edu.pl/index.php?option=com_
content&view=article&id=5554:2015-02-20-09-05-44&catid=99:edukacja-obywatelska-aktualnoci&Itemi
d=1205&Itemid=1205 (dostęp: 20.12.2015).
169 Konkurs „Moi żydowscy rodzice, moi polscy rodzice”, 16.03.2015, http://archiwum.ore.edu.pl/index.
php?limitstart=20 (dostęp: 20.12.2015).
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Doceniając jednocześnie wysiłki ORE na polu edukacji o Holokauście, należy
dodać, że nie jest wyjaśnione, dlaczego instytucja w szczególności zajmuje się
kwestiami powiązanymi ze zjawiskiem antysemityzmu, a nie podejmuje (w ogóle
albo z równą częstotliwością) problematyki innych przejawów dyskryminacji,
wymierzonych przeciwko konkretnym grupom społecznym, takich jak: rasizm,
ksenofobia, romofobia, homofobia czy seksizm.
Ośrodek Rozwoju Edukacji, podobnie jak Ministerstwo Edukacji Narodowej,
na swoich stronach często podnosi kwestie bezpieczeństwa w szkole, informuje o kierunku polityki oświatowej „Otwarta Szkoła”, upowszechnia informacje o programie bezpłatnych podręczników i zeszytów ćwiczeń, o darmowych
e-podręcznikach. Przekazy te pozbawione są komentarza, że celem tych działań
jest zwiększenie szans edukacyjnych lub przeciwdziałanie dyskryminacji konkretnej grupy uczniów i uczennic. W kilku artykułach jest mowa o edukacji na
wsi – małych szkołach jako ważnych centrach życia społeczności lokalnej.

3.3 Rzecznik Praw Dziecka (RPD)
Zgodnie z Ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka z dnia 6 stycznia 2000 r., instytucja
ta „stoi na straży praw dziecka określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o Prawach Dziecka i innych przepisach prawa, z poszanowaniem
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odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców”170. Zapis ten znajduje swoje
odzwierciedlenie w tematach podejmowanych przez RPD oraz w sposobie formułowania informacji zamieszczonych na stronie głównej instytucji. W uzasadnieniu
podejmowanych interwencji RPD niezwykle często powołuje się na prawa człowieka i/lub prawa dziecka. Odwiedzając w maju 2015 roku dolnośląskie liceum,
RPD powiedział: „Jako Rzecznik Praw Dziecka stoję na straży praw najmłodszych
obywateli. Zawsze też przypominam, że prawa człowieka zaczynają się właśnie od
praw dziecka”171. Fakt ten powinien być odnotowany nie tylko dlatego, że paradygmat praw człowieka jest bliski przeciwdziałaniu dyskryminacji, ale także dlatego,
że ten sposób podejmowania tematów jest wyjątkowy na tle narracji przyjmowanej
przez inne, monitorowane w ramach niniejszego badania instytucje. Czytając
komunikaty MEN oraz analizując korespondencję z instytucjami nadzoru pedagogicznego, można mieć wrażenie, że działają one dla realizacji przepisów prawa,
tymczasem RPD otwarcie deklaruje: „Wielokrotnie byłem w sytuacji, w której
z jednej strony były przepisy prawa, z drugiej strony dobro dziecka. Wybieram
dobro dziecka, ale nie chciałbym też być przymuszany do naginania jakiegokolwiek
przepisu. Mam stać na straży prawa, ale główną przesłanką jest dobro dziecka”172.
RPD stosunkowo rzadko posługuje się pojęciem „dyskryminacja”, znacznie
częściej stosując występujące w dokumentach prawnych sformułowania „zakaz nierównego traktowania”, „zasada równego traktowania”. W 2015 roku biuro rzecznika przynajmniej dziesięć razy wprost odnosiło się do problematyki

170 Art. 1 Ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka z dnia 6 stycznia 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 6, poz. 69).
171 Rzecznik Praw Dziecka z wizytą w Oleśnicy, 28.05.2015, http://brpd.gov.pl/aktualnosci/rzecznik-praw-dziecka-z-wizyta-w-olesnicy (dostęp: 30.12.2015).
172 W Sejmie o usprawnieniu działalności Rzecznika Praw Dziecka, 08.04.2015, http://brpd.gov.pl/aktualnosci/w-sejmie-o-usprawnieniu-dzialalnosci-rzecznika-praw-dziecka (dostęp: 22.01.2016).
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nierównego traktowania dzieci i młodzieży, podnosząc kwestie: przyznawania
polskiego obywatelstwa osobom nieletnim, wydawania orzeczeń lub opinii przez
poradnie psychologiczno-pedagogiczne uczniom i uczennicom z ośrodkowym
zaburzeniem słuchu, przejazdów ulgowych dla dzieci posiadających legitymacje
szkolne w innym języku niż język polski, realizacji prawa do nauki przez dzieci
cudzoziemskie, warunków panujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i socjoterapeutycznych, przyznawania rodzicom – cudzoziemcom prawa
do świadczenia pielęgnacyjnego związanego z opieką nad niepełnosprawnym
dzieckiem, edukacji dzieci z polskiej mniejszości na Litwie oraz dobrowolności wpłacania składek na fundusz rady rodziców. Częstokroć RPD podejmował
problematykę nierównego traktowania w obszarach, które nie dotyczą systemu
edukacji formalnej i wykraczają poza zakres tego badania173. Inicjatywy ombudsmana w tym zakresie należy uznać za niezmiernie istotne, choć nie są omawiane
w niniejszej publikacji.
3.3.1 Wiek
W komunikatach RPD w zauważalny sposób przywoływane są wartości fundamentalne dla budowania świata wolnego od dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami (kilkadziesiąt artykułów z takim przekazem). Najczęściej
pojawiające się wskazania dotyczą podmiotowości oraz godności dziecka. W trakcie odwiedzin w wołomińskim Kole Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym rzecznik „zwrócił szczególną uwagę na godność
każdego człowieka, z której wynikają wszystkie prawa człowieka, w tym dziecka”174.
W informacjach zamieszczonych na stronie rzecznika podkreślana jest także zasada szacunku do drugiego człowieka, niezależnie od jego wieku: „każde dziecko
(…) posiada prawo do szacunku, (…) do bezpieczeństwa (...)”175.
RPD w kilku miejscach podejmuje także kwestie budowania partnerskich
relacji oraz dialogu z najmłodszymi. „Podczas licznych spotkań z dziećmi, jakie odbywam z najmłodszymi Polakami, zadaję im jedno ważne pytanie: które
prawo dziecka jest dla Was najważniejsze? Odpowiedź dzieci jest prawie zawsze
taka sama: to prawo wyrażania własnego zdania i do prywatności. Potraktujmy
to jako zadanie dla nas dorosłych na ten rok. (…) Twórzmy porozumienie i nie
173 Rzecznik Praw Dziecka podejmuje wszelkie sprawy dotyczące ochrony praw dziecka, a obszar prawa do
nauki jest tylko jednym ze wskazanych w ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka. Stąd artykuły na stronie
internetowej biura rzecznika ukazują aktywność tej instytucji w wielu obszarach, m.in. ochrony prawa
dziecka do rodziny, w tym do obojga rodziców, do sprawiedliwego procesu sądowego, do opieki medycznej. W poniższej części najwięcej uwagi poświęcimy tym aspektom działalności rzecznika, które wiążą się
z przeciwdziałaniem dyskryminacji dzieci i młodzieży w obszarze edukacji.
174 Z dziećmi z niepełnosprawnościami, 20.05.2015, http://brpd.gov.pl/aktualnosci/z-dziecmi-z-niepelnosprawosciami-0 (dostęp: 30.12.2015).
175 30 maja – Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, 29.05.2015, http://brpd.gov.pl/aktualnosci/30-maja-dzien-rodzicielstwa-zastepczego-1 (dostęp: 30.12.2015).
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bójmy się usłyszeć głosu najmłodszych. Uczmy ich dialogu, podejmowania decyzji, wyrażania swojego zdania. Tylko tak budujemy najlepsze z możliwych relacji
rodzic – dziecko, nauczyciel – uczeń, wychowawca – wychowanek” – zwraca się
do rodziców, opiekunów i wychowawców w liście napisanym z okazji Dnia Dziecka176. Strona rzecznika informuje też o kilku inicjatywach podejmowanych w tym
zakresie. Jedno z takich wydarzeń, warte przywołania ze względu na antydyskryminacyjny potencjał, to międzynarodowa konferencja poświęcona partnerstwu
pomiędzy dorosłymi a dziećmi „Children as Actors for Transforming Society/Dzieci jako aktorzy w zmienianiu społeczeństwa” (CATS). „W czasie konferencji we
wspólnych aktywnościach; zajęciach, prelekcjach, dyskusjach, warsztatach, grach
i zabawach a nawet w pracach nad przygotowaniem i obsługą posiłków współdziałali ze sobą dorośli oraz dzieci w różnym wieku, pochodzący z kilkudziesięciu
państw z różnych kultur i regionów świata. (…) CATS 2015 było miejscem prawdziwego realizowania idei pełnej demokracji i partnerstwa pomiędzy generacjami
i kulturami, wielką lekcją wzajemnego szacunku i współdziałania, lekcją wartości
176 List do Rodziców, Opiekunów i Wychowawców z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, 29.05.2015, http://
brpd.gov.pl/aktualnosci-listy-rpd/list-do-rodzicow-opiekunow-i-wychowawcow-z-okazji-miedzynarodowego-dnia (dostęp: 30.12.2015).
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i efektów współpracy i zrozumienia, a jednocześnie przypomnieniem korczakowskiego rozumienia demokracji i szacunku dla każdego człowieka” – wspomina
jedna z uczestniczek konferencji i członkini delegacji polskiego Rzecznika Praw
Dziecka”177. Inny przykład wdrażania idei upodmiatawiania dzieci znajdziemy
w nadaniu grupie posłów i posłanek XXI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży statusu
Społecznej Rady Doradczej Rzecznika Praw Dziecka178.
Do kwestii dialogu RPD nawiązuje we wspólnym z Rzecznikiem Praw Obywatelskich liście: „z młodzieżą musimy rozmawiać i pracować, korzystając z każdego dobrego wzorca czy wypracowanej metody”. Apel ten porusza także inne
kluczowe w perspektywie antydyskryminacyjnej wartości, takie jak tolerancja
i „akceptacja wszystkich ludzi — bez względu na wyznanie, kolor skóry, niepełnosprawność, poglądy, fryzurę czy ubranie”179. Listowi temu poświęcimy osobne
miejsce w podrozdziale poświęconym dzieciom cudzoziemskim. W komunikatach,
które ukazały się na stronie RPD, pojawiają się ponadto pojedyncze wskazania na
kolejne wartości istotne z punktu widzenia przeciwdziałania dyskryminacji. RPD
obliguje nauczycieli, aby w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych kierowali się m.in. troską o ich postawę moralną i obywatelską180.
Podsumowując część poświęconą wartościom artykułowanym w przekazach
RPD, warto wskazać, że związane są one z przeciwdziałaniem dyskryminacji ze
względu na wiek. Słowa, a także niektóre inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka
przyznają dziecku podmiotowość oraz prawo do decydowania w określonych
obszarach życia. Z drugiej strony, istotna liczba naruszeń praw dziecka, o których informowały w 2015 roku media, bierze swoje źródło w traktowaniu małego
człowieka jako osoby podrzędnej i gorszej wyłącznie z powodu różnicy wieku
pomiędzy opiekunami a uczniami/wychowankami. Z tego względu postanowiłyśmy powiązać ten fragment z przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu
na wiek, mimo że RPD nie stosuje takiej perspektywy w swoich wypowiedziach.
3.3.2 Zdrowie i stopień sprawności
Istotna część działań, o których mowa jest na stronach rzecznika, jest podejmowana w odniesieniu do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami lub chorujących na choroby przewlekłe. Szczególną uwagę, jaką rzecznik poświęca tej grupie
młodych osób, należałoby łączyć z prawnymi zobowiązaniami nałożonymi na

177 Dzieci jako aktorzy w zmienianiu społeczeństwa, 03.08.2015, http://brpd.gov.pl/aktualnosci/dzieci-jako-aktorzy-w-zmienianiu-spoleczenstwa (dostęp: 30.12.2015).
178 Młodzież wśród Doradców Społecznych RPD, 02.07.2015, http://brpd.gov.pl/aktualnosci/mlodziez-wsrod-doradcow-spolecznych-rpd (dostęp: 30.12.2015).
179 RPD i RPO wspólnie przeciwko mowie nienawiści, 16.10.2015, http://brpd.gov.pl/aktualnosci/rpd-i-rpo-wspolnie-przeciwko-mowie-nienawisci (dostęp: 30.12.2015).
180 W sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, 02.07.2015, http://brpd.gov.pl/aktualnosci-wystapienia-generalne/w-sprawie-odpowiedzialnosci-dyscyplinarnej-nauczycieli-odpowiedz (dostęp: 30.12.2015).
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funkcję rzecznika. Artykuł 3, punkt 4 ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka wskazuje,
że „Rzecznik szczególną troską i pomocą otacza dzieci niepełnosprawne”181.
Na stronie RPD w ciągu 2015 roku problemy dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami lub chorobami przewlekłymi wskazane zostały z różnym natężeniem 34 razy. W interesie tej grupy rzecznik wystosował 14 wystąpień generalnych
datowanych na 2015 rok (na łącznie 94 wystąpienia), patronatem honorowym
objął blisko 30 inicjatyw, dwukrotnie oficjalnie obchodził święta dedykowane
osobom z niepełnosprawnościami. Dodatkowo, był gościem wielu wydarzeń
związanych z tą tematyką. Rzecznik podejmował tę problematykę zarówno ogólnie,
jak i w odniesieniu do konkretnych grup dzieci: chorych na mukopolisacharydozę
i inne choroby rzadkie oraz na nowotwory, dzieci z ośrodkowym zaburzeniem słuchu, dzieci KODA (słyszące dzieci niesłyszących rodziców), dzieci pozostających
w śpiączce, dzieci żyjących z HIV i chorujących na AIDS oraz dzieci z autyzmem.
Jakość życia dzieci z niepełnosprawnościami jest oceniana przez rzecznika przez
pryzmat „przestrzegania praw człowieka i wolności oraz równego traktowania”182.
Ombudsman w Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (3 grudnia)
streścił, na jakie główne problemy tej grupy wskazał w raporcie alternatywnym
z realizacji zaleceń Komitetu Praw Dziecka ONZ: bariery architektoniczne, utrudniające bądź uniemożliwiające pełne funkcjonowanie tych dzieci w społeczeństwie,
niedostosowanie placówek oświatowych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością,
ograniczony dostęp do dóbr kultury, a także kwestia dowozu do szkół czy przedszkoli, dostęp dzieci z niepełnosprawnością do leczenia i rehabilitacji, problem
zbyt małej liczby przysposobień dzieci z niepełnosprawnością, niewystarczające
świadczenia dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych, niski udział dzieci z niepełnosprawnościami w różnego rodzaju formach wypoczynku183.
Zgodnie z metodologią monitoringu, poniżej szczegółowo skupimy się na
przekazach RPD, które dotyczą uczestnictwa dzieci w systemie edukacji.
Dwukrotnie RPD zwracał się do Minister Edukacji Narodowej184 w sprawie
„ujednolicenia rozwiązań proceduralnych, umożliwiających specjalną organizację
nauki i metod pracy z dziećmi ze zdiagnozowanym ośrodkowym zaburzeniem
słuchu na zasadzie równych szans”185. Obecnie niektóre placówki psychologiczno-pedagogiczne wydają w odniesieniu do dzieci z tą chorobą słuchu orzeczenia
181 Art 3 Ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka z dnia 6 stycznia 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 6, poz. 69).
182 Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, 03.12.2015, http://brpd.gov.pl/aktualnosci/miedzynarodowy-dzien-osob-niepelnosprawnych (dostęp: 22.01.2016).
183 Tamże.
184 Drugą reakcję rzecznika spowodowała niesatysfakcjonująca odpowiedź resortu edukacji, informująca,
że zmiany w zakresie poprawy jakości kształcenia tej grupy uczniów i uczennic są zaplanowane na lata
2014–2020.
185 W sprawie uczniów ze zdiagnozowanym ośrodkowym zaburzeniem słuchu, 19.05.2015, http://brpd.gov.pl/
aktualnosci-wystapienia-generalne/w-sprawie-uczniow-ze-zdiagnozowanym-osrodkowym-zaburzeniem-sluchu (dostęp: 30.12.2015).
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o potrzebie kształcenia specjalnego, a niektóre – opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających
z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych, co powoduje zróżnicowanie oferty
i jakości kształcenia i opieki. Duża część zapytań ze strony rzecznika dotyczyła
przeznaczania środków z subwencji oświatowej na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. W pierwszym ze wspomnianych zapytań, adresowanych do Ministra Finansów, pytano
o „wyjaśnienia wątpliwości prawnych i interpretacyjnych, dotyczących zabezpieczenia środków na edukację dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
w tym dzieci z niepełnosprawnością”186. W 2015 roku ten sam problem rzecznik
poruszał w dwóch kolejnych zapytaniach do ministra edukacji narodowej: list
w sprawie udzielenia informacji o podjętych działaniach w zakresie uregulowania
kwestii przeznaczania i wydatkowania środków na realizację specjalnych potrzeb
edukacyjnych dzieci187 oraz list w sprawie stworzenia stałych rozwiązań systemowych, obligujących jednostki samorządu terytorialnego do wydatkowania środków z subwencji oświatowej, przeznaczonych na potrzeby dzieci wymagających
specjalnej organizacji nauki i form pracy zgodnie z tym celem188.
Na uwagę zasługuje także fragment z Raportu Rzecznika Praw Dziecka z Realizacji Zaleceń Komitetu Praw Dziecka ONZ, w którym odnosi się on do „problemów
dnia codziennego, z którymi zmagają się opiekunowie małoletnich żyjących z HIV/
AIDS”. „Jedną z ważniejszych kwestii jest bezpośrednie lub pośrednie izolowanie
dzieci zarażonych od dzieci zdrowych, zwłaszcza w placówkach przedszkolnych
i wczesnoszkolnych”189 – wyjaśnia rzecznik. Jednocześnie ombudsman rekomenduje, aby państwo polskie podjęło działania na rzecz walki z dyskryminacją
dzieci zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS, przeprowadziło badania
dotyczące poziomu wiedzy i postaw w tym zakresie (w szczególności w grupie
rodziców zdrowych dzieci) oraz rozpoczęło działania edukacyjne adresowane do
tej grupy oraz do kadry zarządzającej placówkami edukacyjnymi. Jest to jedyne
miejsce w raporcie alternatywnym Rzecznika Praw Dziecka, w którym definiuje
on sytuację konkretnej grupy dzieci jako dyskryminację.
W innym wystąpieniu, skierowanym do resortu edukacji, rzecznik „dopytuje
186 W sprawie przekazywania środków na specjalne potrzeby edukacyjne dzieci (odpowiedź), 17.03.2015, http://
brpd.gov.pl/aktualnosci-wystapienia-generalne/w-sprawie-przekazywania-srodkow-na-specjalne-potrzeby-edukacyjne (dostęp: 30.12.2015).
187 W sprawie przekazywania środków na specjalne potrzeby edukacyjne dzieci, 12.05,2015, http://brpd.gov.pl/
aktualnosci-wystapienia-generalne/w-sprawie-przekazywania-srodkow-na-specjalne-potrzeby-edukacyjne-0 (dostęp: 30.12.2015).
188 Nadzieja dla kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami, 15.12.2015, http://brpd.gov.pl/aktualnosci-wystapienia-generalne/nadzieja-dla-ksztalcenia-dzieci-ze-specjalnymi-potrzebami (dostęp: 22.01.2016).
189 Raport: jak Polska przestrzega postanowień Konwencji o prawach dziecka, 21.07.2015, http://brpd.gov.pl/
aktualnosci/raport-jak-polska-przestrzega-postanowien-konwencji-o-prawach-dziecka (dostęp: 22.01.2016).
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MEN m.in. o efekt prac nad przygotowaniem projektu, który umożliwiłby doposażenie poradni w nowoczesne narzędzia do diagnozy i terapii, doskonalenie
warsztatu pracowników poradni w zakresie umiejętności diagnostycznych i terapeutycznych oraz opracowanie i upowszechnianie standardów pracy poradni.
Rzecznik pyta również o projekty, które miałyby wesprzeć szkoły w zakresie
indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”190.
Szczególną uwagę w kontekście przeciwdziałania dyskryminacji należałoby
poświęcić listowi rzecznika do Minister Edukacji Narodowej w sprawie trudnej
sytuacji słyszących dzieci niesłyszących rodziców (KODA). Przez fakt, że często
zostaje im przypisana rola stałych tłumaczy swoich opiekunów, są one narażone
na przedwczesne wejście w dorosłość. Przesłanie rzecznika zawarte w wystąpieniu
generalnym realizuje założenia perspektywy antydyskryminacyjnej, gdzie przeciwdziałanie dyskryminacji osób z grupy mniejszościowej jest realizowane poprzez
działania edukacyjne kierowane do tzw. większości – innych uczniów i uczennic
czy grona pedagogicznego. „Zwracam się także o uwzględnienie przedstawionych
przeze mnie problemów podczas narad z Kuratorami Oświaty. Dostrzegam wyraźną potrzebę budowania świadomości społecznej na temat specyfiki sytuacji
życiowej dzieci KODA i konieczności tworzenia systemu wsparcia adekwatnego do problemów, z jakimi się borykają i przejawianych trudności”191. W liście
wskazuje się na „wychowywanie się KODA na styku dwóch kultur”. Skłania to do
przeświadczenia, że RPD – zgodnie z intencją środowiska Głuchych – dostrzega
i przyjmuje rozumienie ich sytuacji jako grupy odmiennej kulturowo i językowo
(a nie (tylko) z niepełnosprawnością słuchu).
Na stronie RPD znajdziemy także relację z finału konkursu na polską delegację
na Europejskie Wysłuchanie Młodzieży w Parlamencie Europejskim, które jest
poświęcone idei edukacji włączającej. „Wysłuchanie Młodzieży w Parlamencie
Europejskim ma na celu, z poszanowaniem jej podmiotowości, umożliwienie
zabrania głosu w dotyczących jej sprawach. Podczas wizyty w PE młodzież będzie
miała możliwość przedyskutowania w zespołach międzynarodowych zagadnień
związanych z edukacją włączającą, uzgodnienia wspólnego stanowiska, a następnie
przedstawienia go podczas Wysłuchania w PE (…) W szranki konkursowe stanęły
zespoły złożone z dwóch uczniów, w tym jednego z niepełnosprawnością”192.
Akcję, którą zdecydowanie można uznać za spójną z perspektywą antydyskryminacyjną, są obchody „Światowego Dnia i Tygodnia Wiedzy na temat Autyzmu”
190 Równe szanse do nauki dla osób z niepełnosprawnościami, 27.10.2015, http://brpd.gov.pl/aktualnosci-wystapienia-generalne/rowne-szanse-do-nauki-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami (dostęp: 30.12.2015).
191 Usłyszeć potrzeby dzieci niesłyszących rodziców, 03.07.2015, http://brpd.gov.pl/aktualnosci-wystapienia-generalne/uslyszec-potrzeby-dzieci-nieslyszacych-rodzicow (dostęp: 30.12.2015).
192 Finał konkursu na polską delegację na Europejskie Wysłuchanie Młodzieży w PE, 09.04.2015, http://brpd.gov.
pl/aktualnosci/final-konkursu-na-polska-delegacje-na-europejskie-wysluchanie-mlodziezy-w-pe (dostęp:
30.12.2015).
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(ustanowionego na dzień 2 kwietnia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ). Tego
dnia, w ramach solidarności z osobami z autyzmem, siedziba Rzecznika Praw
Dziecka została podświetlona na niebiesko. RPD objął także patronatami honorowymi wydarzenia promujące wiedzę o autyzmie (portal poradnikautystyczny.
pl, Dzień Świadomości Autyzmu w Białołęce w Warszawie (18 kwietnia 2015),
a także Niebieski Marsz ulicami Radomia). W inicjatywach, do których dołączyła instytucja RPD, na uwagę zasługuje fakt, że działania te są nakierowane
na zwiększenie wiedzy o sytuacji konkretnej grupy mniejszościowej, narażonej
na dyskryminację.
3.3.3 Status społeczno-ekonomiczny
Podobnie jak w przypadku działań na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami,
RPD adresował do rodzin dotkniętych ubóstwem różne inicjatywy, niekoniecznie
związane wyłącznie z systemem edukacji. Podejmując tę problematykę, rzecznik
posługuje się sformułowaniem „prawa do godziwych warunków socjalnych”.
W obszarze oświaty, interwencje RPD nawiązywały do: wprowadzenia skutecznych
rozwiązań systemowych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci ze wsi i uboższych środowisk na wszystkich szczeblach edukacji oraz monitorowania efektów
tych działań (rekomendacja RPD dla rządu polskiego)193; odbudowania systemu
stołówek szkolnych (rekomendacja RPD dla rządu polskiego)194; edukacji rad rodziców w zakresie dobrowolności wpłacania składek na fundusz rady rodziców195;
funkcjonowania świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, wspierających
zadania dydaktyczne szkoły („Nie ulega wątpliwości, że czas poświęcony dzieciom
przez pracowników tych placówek i wolontariuszy, prowadzone tam zajęcia, możliwość spokojnego odrobienia lekcji czy zjedzenia pełnowartościowego posiłku
są bardzo ważne dla codziennego funkcjonowania dzieci”196).
W ciągu 2015 roku RPD wielokrotnie podejmował wysiłki na rzecz poprawy
dostępności dzieci do opieki stomatologicznej, w tym nawiązując do konieczności powiązania gabinetu stomatologicznego z określoną placówką oświatową. W jednym wystąpieniu rzecznik wprost wskazał, że pomysł ten jest istotny
szczególnie dla dzieci z rodzin o niskiej stopie życiowej: „realizacja programów
profilaktyki próchnicy w szkole przynosi najlepsze efekty i zapewnia najszerszy

193 Raport: jak Polska przestrzega postanowień Konwencji o prawach dziecka, 21.07.2015, http://brpd.gov.pl/
aktualnosci/raport-jak-polska-przestrzega-postanowien-konwencji-o-prawach-dziecka (dostęp: 30.12.2015).
194 Tamże.
195 Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014, 06.05.2015, http://brpd.gov.pl/aktualnosci/
informacja-o-dzialalnosci-rzecznika-praw-dziecka-za-rok-2014-0 (dostęp: 30.12.2015).
196 Placówki wsparcia dziennego potrzebują pomocy, 17.06.2015, http://brpd.gov.pl/aktualnosci-wystapienia-generalne/placowki-wsparcia-dziennego-potrzebuja-pomocy (dostęp: 30.12.2015).
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krąg oddziaływania, zwłaszcza zapewnia dotarcie do środowisk o niskim statusie
socjoekonomicznym zwiększającym ryzyko zaniedbań (…)”197.
Aktywność RPD to także działania pomocowe, skupiające się na materialnym wsparciu uczniów i uczennic z biednych rodzin. Służyło temu uczestnictwo
w dwóch akcjach, związanych z przygotowaniami do rozpoczęcia roku szkolnego
2015/2016: Akcja „Podręcznik” (organizowana przez Henrykę Krzywonos) oraz
„Tornister Pełen Uśmiechów” (organizowana przez Caritas Polska), który „ma
zwrócić uwagę społeczeństwa na problem ubóstwa dzieci w Polsce i otwierać serca
na ich potrzeby poprzez kształtowanie odpowiedzialnych postaw społecznych”198.
Na uwagę zasługują także, co prawda niezwiązane z obszarem edukacji, ale
istotne z punktu widzenia przedmiotu badania, próby przełamania stereotypu rodziny żyjącej skromnie jako z definicji dysfunkcyjnej i niewydolnej wychowawczo.
W jednym ze swoich wystąpień publicznych RPD wyjaśnia konkretny przypadek:
„tam nie było czynnika ubóstwa – pewne formy niekompetencji, formy nadużyć,
przemocy stosowanej wobec dzieci, uporczywego nieleczenia...”199.

197 RPD: system opieki stomatologicznej dzieci w dalszym ciągu jest nieskuteczny, 30.06.2015, http://brpd.gov.
pl/aktualnosci-wystapienia-generalne/rpd-system-opieki-stomatologicznej-dzieci-w-dalszym-ciagu-jest
(dostęp: 30.12.2015).
198 „Tornister Pełen Uśmiechów” spakowany, 11.08.2015, http://brpd.gov.pl/aktualnosci/tornister-pelen-usmiechow-spakowany (dostęp: 30.12.2015).
199 O działalności Rzecznika Praw Dziecka w Sejmie, 25.06.2015, http://brpd.gov.pl/aktualnosci-sprawozdania/o-dzialalnosci-rzecznika-praw-dziecka-w-sejmie (dostęp: 30.12.2015).
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3.3.4 Kategoria pobytowa (status uchodźcy/migranta)
Za najistotniejszy komunikat sygnowany przez Rzecznika Praw Dziecka w odniesieniu do grupy dzieci i młodzieży o statusie migranta lub uchodźcy uznajemy wspólny list Rzeczników Praw Dziecka i Praw Obywatelskich „RPD i RPO
wspólnie przeciwko mowie nienawiści”200. Jest to jeden z nielicznych przekazów
formułowanych z antydyskryminacyjną intencją oraz posługujący się pojęciami
z antydyskryminacyjnego słownika. Autorzy używają sformułowania „mowa
nienawiści” i jest to zarazem jedyne miejsce, gdzie znajdziemy to pojęcie we
wszystkich wiadomościach, które ukazały się na stronie RPD w przeciągu 2015
roku201. Apel jest adresowany do Minister Edukacji Narodowej. Podnosi kwestię
negatywnego wpływu debaty publicznej („fala niechęci i agresji wobec innych,
nawet tych, którzy mieszkają wśród nas od wielu lat”) na postawy młodzieży
wobec uchodźców szukających schronienia w Polsce: „Manifestacja przeciwników pomocy ofiarom wojny przeniosła agresję na młodzież, która zwróciła się
przeciw jednemu ze swoich kolegów. Słowa cudzoziemiec i uchodźca nabierają
w ustach młodych ludzi znaczeń pejoratywnych i nienawistnych. Powodują, że
zapomina się o wartościach, które szkoła ma krzewić – otwartości na drugiego
człowieka, empatii, niesienia pomocy będącym w potrzebie”202. W liście wskazane są także rozwiązania oraz źródła wiedzy: „szkoła, dyrektorzy, nauczyciele
potrzebują nadzwyczajnego wsparcia — szkoleń i doradztwa w zakresie przeciwdziałania mogącej się pojawić w szkole fali przemocy, inspirowanej przez
język nienawiści dorosłych. Z pewnością doświadczenia dyrektorów i nauczycieli
szkół, które mają praktyczną wiedzę w integracji dzieci uchodźców są warte
upowszechnienia. (…) Szkoła może i powinna odegrać znaczącą rolę w tej narodowej lekcji tolerancji. To właśnie tutaj młodzi ludzie powinni otrzymać niezbędną wiedzę na ten temat, a także nauczyć się, co znaczy empatia i tolerancja
w praktyce”203. List jest także rzadkim, na tle monitorowanych przekazów, przykładem odniesienia się do edukacji antydyskryminacyjnej rozumianej nie tylko
jako działania kierowane do grupy mniejszościowej (mające zapewnić równy
dostęp i równe traktowanie), ale także jako zmiana postaw grupy większościowej.

200 RPD i RPO wspólnie przeciwko mowie nienawiści, 16.10.2015, http://brpd.gov.pl/aktualnosci/rpd-i-rpo-wspolnie-przeciwko-mowie-nienawisci (dostęp: 30.12.2015).
201 Nie odnosimy się tutaj do zasygnalizowanego przez Komitet Praw Dziecka w „Uwagach końcowych i zaleceniach do połączonych trzeciego i czwartego sprawozdania okresowego Polski z realizacji Konwencji
o Prawach Dziecka” problemu mowy nienawiści, ponieważ fakt ten nie został skomentowany na stronach
RPD (Prawa dziecka w Polsce – uwagi ekspertów ONZ w większości zbieżne z RPD, 15.10.2015, http://brpd.
gov.pl/aktualnosci/prawa-dziecka-w-polsce-uwagi-ekspertow-onz-w-wiekszosci-zbiezne-z-rpd (dostęp:
22.01.2016).
202 RPD i RPO wspólnie przeciwko mowie nienawiści, 16.10.2015, http://brpd.gov.pl/aktualnosci/rpd-i-rpo-wspolnie-przeciwko-mowie-nienawisci (dostęp: 30.12.2015).
203 Tamże.
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Z informacji przesłanej do Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, że w 2014
roku biuro RPD zajmowało się „prawem do nauki na zasadach przysługujących obywatelom polskim” w sytuacji „umieszczenia małoletnich cudzoziemców w ośrodkach strzeżonych, [gdzie – przyp. red.] nie realizują oni obowiązku
szkolnego”204. Wątek ten powraca w opublikowanym na stronie instytucji Raporcie
Rzecznika Praw Dziecka z Realizacji Zaleceń Komitetu Praw Dziecka ONZ, w którym ombudsman rekomenduje: „wprowadzenie całkowitego zakazu umieszczania
małoletnich cudzoziemców w strzeżonych ośrodkach”, między innymi z powodu
niezapewniania dzieciom „prawa do uczęszczania w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych i rekreacyjno-sportowych, [które – przyp. red.] w ocenie Rzecznika
Praw Dziecka nie mogą być uznane za realizację obowiązku szkolnego, określonego
204 W sprawie przestrzegania zasad równego traktowania i niedyskryminacji, 15.01.2015, http://brpd.gov.pl/
aktualnosci-wystapienia-generalne/w-sprawie-przestrzegania-zasad-rownego-traktowania-i (dostęp:
30.12.2015).
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ustawą o systemie oświaty”205. Pozostałe sprawy dotyczące dzieci uchodźczych
i migranckich odnosiły się do innych niż prawo do edukacji zagadnień. Były to
wystąpienia na temat: ujednolicenia procedury nadawania obywatelstwa polskiego osobom nieletnim w przypadku, gdy nie dołączono do nich wymaganej
dokumentacji; zrównania dostępu do świadczenia pielęgnacyjnego związanego
z opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym przez rodzica – cudzoziemca, posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pobyt z sytuacją prawną
rodzica – cudzoziemca, posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy ze względu
na kształcenie lub inne okoliczności.
Dodatkowo, RPD konsekwentnie przez cały rok prowadził działania na rzecz
zrównania praw w korzystaniu z ulgowych przejazdów transportem publicznym
dla uczniów i uczennic posiadających legitymację zarówno w języku polskim,
jak i w języku obcym (dzieci z polskim obywatelstwem, uczące się za granicą lub
w Polsce przy przedstawicielstwach dyplomatycznych innych krajów). Zagadnienie to może być łączone także z przesłanką statusu społeczno-ekonomicznego.
Na osobną adnotację zasługuje kilka inicjatyw objętych honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka, dotyczących dzieci z doświadczeniem migracyjnym.
W 2015 roku były to: 9. Międzynarodowa Szkoła Letnia – Readaptacyjne i reintegracyjne problemy dzieci uchodźców; publikacja Doświadczenie migracyjne dzieci
i młodzieży – aspekty psychologiczne i tożsamościowe – zbiór tekstów dotyczących
konsekwencji migracji wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym akcentem na
aspekty psychologiczne i kwestie związane z tożsamością/identyfikacją kulturową;
projekt badawczy (Nie)łatwe powroty do domu? Badanie funkcjonowania dzieci
i młodzieży powracających z emigracji206.
Na stronie Rzecznika Praw Dziecka ani razu nie poruszono kwestii barier
edukacyjnych i wykluczenia dzieci pochodzenia romskiego, mimo że Komitet
Praw Dziecka jasno wskazuje, że „Stygmatyzacja i dyskryminacja wobec społeczności romskich, w tym dzieci, są wciąż powszechne, co skutkuje eskalacją
przemocy i mowy nienawiści wobec nich”, a „korzystanie z edukacji przedszkolnej,
podstawowej, ponadpodstawowej i zawodowej przez dzieci romskie jest nadal
rzadsze niż w przypadku innych dzieci, i wiele dzieci romskich wciąż ma problemy
z uczęszczaniem do szkół ogólnodostępnych, lub są one nieprawidłowo umieszczane w szkołach specjalnych ze względu na słabą znajomość języka polskiego
i sprawdzanie wiedzy w sposób nieuwzględniający uwarunkowań kulturowych”207.

205 Raport: jak Polska przestrzega postanowień Konwencji o prawach dziecka, 21.07.2015, http://brpd.gov.pl/
aktualnosci/raport-jak-polska-przestrzega-postanowien-konwencji-o-prawach-dziecka (dostęp: 22.01.2016).
206 Inicjatywy objęte honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka, 27.03.2015, http://brpd.gov.pl/aktualnosci-patronaty/inicjatywy-objete-honorowym-patronatem-rzecznika-praw-dziecka (dostęp: 30.12.2015).
207 Prawa dziecka w Polsce – uwagi ekspertów ONZ w większości zbieżne z RPD, 15.10.2015, http://brpd.gov.pl/aktualnosci/prawa-dziecka-w-polsce-uwagi-ekspertow-onz-w-wiekszosci-zbiezne-z-rpd (dostęp: 22.01.2016).
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Rzecznik Praw Dziecka w 2015 roku raz odniósł się do sytuacji dzieci z mniejszości narodowej – mniejszości polskiej na Litwie. W obliczu niekorzystnych
zmian w litewskim prawie oświatowym, wystosował apel do Minister Edukacji
Narodowej oraz Marszałka Senatu RP z prośbą o podjęcie działań, zmierzających
do „zapewnienia dzieciom polskiego pochodzenia realizacji procesu edukacji
na zasadach równego traktowania i w warunkach wolnych od dyskryminacji”208.
3.3.5 Wyznanie i bezwyznaniowość
Zagadnienie ochrony przed dyskryminacją ze względu na inną niż dominująca
religię i wyznanie można odnaleźć wyłącznie w standardach sprawowania pieczy
zastępczej (a zatem w obszarze wykraczającym poza zakres badania). Standardy
te obejmują prawo do poszanowania tożsamości kulturowej i religijnej: dziecko
w szczególności „ma prawo do poszanowania środowiska kulturowego i religijnego, z którego się wywodzi. Dziecko ma prawo do rozwijania własnej tożsamości
208 W obronie nauki języka polskiego dzieci na Litwie, 23.12.2015, http://brpd.gov.pl/aktualnosci-wystapienia-generalne/w-obronie-nauki-jezyka-polskiego-dzieci-na-litwie (dostęp: 22.01.2016).
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kulturowej, poznawania jej, jak również uczestnictwa w życiu społeczności, z której
się wywodzi. Plan pomocy dziecku jest zgodny z tradycjami kulturowymi i narodowościowymi rodziny dziecka. Dziecko ma prawo do wychowania religijnego
i praktyk religijnych zgodnych z tradycją i wyznaniem jego rodziny oraz zgodnie
z jego wolą”209.
Co warte podkreślenia, działania w tym zakresie są zalecane przez Komitet
Praw Dziecka, który w uwagach końcowych do połączonych trzeciego i czwartego sprawozdania okresowego Polski z realizacji Konwencji o prawach dziecka
stwierdza, że „Komitet jest zaniepokojony, że istnieją sytuacje, w których dzieci
z mniejszości religijnych nie mają możliwości uczestniczenia w zajęciach z ich
religii w szkołach publicznych i zamiast tego muszą uczestniczyć w zajęciach z religii katolickiej. Komitet jest także zaniepokojony, że stopnie uzyskane na lekcjach
Islamu nie zawsze są odnotowywane na świadectwach szkolnych”210.
3.3.6 Transpłciowość
W 2015 roku rzecznik ani razu nie podjął inicjatywy związanej z tą przesłanką
tożsamości. Ze strony RPD dowiadujemy się jednak, że „dyskryminacja młodzieży transseksualnej zarówno w środowisku lokalnym, jak i wśród rówieśników”
była przedmiotem zainteresowania ombudsmana w 2014 roku (informacja dla
Rzecznika Praw Obywatelskich na temat poruszanych przez RPD problemów
przestrzegania zasady równego traktowania i niedyskryminacji). W liście do
Rzecznika Praw Obywatelskich rozwija on, że „problemy dotyczyły niezrozumienia problemu przez środowisko lokalne (oskarżono rodziców o molestowanie
dziecka), stosowania nieadekwatnych środków (np. zalecenia kształcenia indywidualnego), trudności w umieszczeniu w instytucjonalnej pieczy zastępczej dziecka
transseksualnego (z uwagi na podział ze względu na płeć)”211.
3.3.7 Nieobecne i nienazwane
Rzecznik Praw Dziecka wypowiedział się kilkakrotnie w sprawie sytuacji dzieci
cudzoziemskich, o czym wspomnieliśmy powyżej. Odrębną kwestią pozostaje
narażenie na dyskryminację ze względu na kolor skóry czy wspomniane pochodzenie kulturowe. Termin „rasizm” i „ksenofobia” pojawiają się w relacjach
rzecznika widocznych za pośrednictwem strony internetowej tylko w jednym
miejscu – jest to Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014.
209 Standardy pobytu dzieci w pieczy zastępczej, 29.06.2015, http://brpd.gov.pl/aktualnosci-wystapienia-generalne/standardy-pobytu-dzieci-w-pieczy-zastepczej (dostęp: 30.12.2015).
210 Prawa dziecka w Polsce – uwagi ekspertów ONZ w większości zbieżne z RPD, 15.10.2015, http://brpd.gov.pl/aktualnosci/prawa-dziecka-w-polsce-uwagi-ekspertow-onz-w-wiekszosci-zbiezne-z-rpd (dostęp: 22.01.2016)
211 W sprawie przestrzegania zasad równego traktowania i niedyskryminacji, 15.01.2015, http://brpd.gov.pl/
aktualnosci-wystapienia-generalne/w-sprawie-przestrzegania-zasad-rownego-traktowania-i (dostęp:
30.12.2015).
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Dowiadujemy się z niej, że: „Polski Rzecznik odwiedził również Rzecznika Praw
Dziecka Królestwa Szwecji Fredrika Malmberga, z którym podjął temat rasizmu
i dyskryminacji wśród dzieci” oraz, że RPD konsultował „Protokół dodatkowy
dotyczący penalizacji czynów o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym popełnionych przy użyciu systemów komputerowych”212.
Z kolei częściej, bo czterokrotnie RPD poprzez osobiste działania albo za pośrednictwem udzielonych patronatów honorowych podejmował kwestie wspólnej
historii polsko-żydowskiej. W tym kontekście brak jednak nawiązań do antysemityzmu – ujęcie to jest tylko historyczne. Jako przykład można podać trzy
relacje z wydarzeń: uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej Irenie Sendlerowej,
złożenie wieńca na grobie Ireny Sendlerowej w rocznicę jej śmierci oraz Marsz
Pamięci zorganizowany w rocznicę zagłady getta warszawskiego. Z notatek dowiadujemy się, że „Irena Sendlerowa uratowała 2500 dzieci” (bez wskazania na

212 Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014, 06.05.2015, http://brpd.gov.pl/aktualnosci/
informacja-o-dzialalnosci-rzecznika-praw-dziecka-za-rok-2014-0 (dostęp: 30.12.2015).
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ich pochodzenie etniczne)213, nie pada jednak ani jedno słowo, dlaczego były
to dzieci pochodzenia żydowskiego oraz że prześladowania były motywowane
antysemityzmem. Mimo że poświęcono tym wydarzeniom odrębne artykuły,
nie znajdziemy w nich informacji, które budują antydyskryminacyjną wiedzę
na temat stygmatyzacji i prześladowań konkretnej grupy społecznej jako zjawisk
motywowanych uprzedzeniami oraz obecnych współcześnie.
Jedyny przekaz, który rozwija antydyskryminacyjną refleksję, znajduje się
w opisie wydarzenia objętego przez RPD honorowym patronatem. Jest to publikacja książki dla dzieci Ostatnie piętro Ireny Landau, „przedstawiającej historię
żydowskiej rodziny w czasie II wojny światowej. Czesia, główna bohaterka, ucieka z getta przebrana za dorosłą kobietę – jednak dla małego dziecka rozstanie
z rodziną jest bolesnym przeżyciem. Autorka w prosty i zrozumiały dla dzieci
sposób opowiada o przeżyciach Czesi, jednocześnie ucząc szacunku do drugiego
człowieka, bez względu na wyznanie czy kolor skóry”214.
Wnioskując na podstawie analizy aktualności, ukazujących się na stronie
internetowej RPD, można mieć wrażenie, że działalność instytucji „na rzecz upowszechniania praw dziecka oraz metod ich ochrony”215 nie obejmuje młodzieży
nieheteroseksualnej oraz wykluczenia ze względu na nienormatywny wygląd.
Zagadnieniom tym nie został poświęcony ani jeden fragment artykułów, wystąpień i innych materiałów, będących autorstwem biura RPD. Co prawda, w jednym
miejscu RPD wprost odnosi się do osób z nadwagą, ale nie w kontekście ich postrzegania przez społeczeństwo czy rówieśników w szkole, ale jako „narastający
w naszych krajach problem prowadzący do wielu groźnych, trudnych do wyleczenia chorób oraz znacznego pogorszenia jakości życia”216.
Inna kwestia, która nie jest widoczna w działalności RPD, dotyczy sytuacji
i specyficznych trudności, jakich w różnych obszarach życia mogą doświadczać
dziewczynki i młode kobiety. Rzecznik zajmuje się „dziećmi i młodzieżą”, „młodymi obywatelami” i zbiór ten jest traktowany łącznie nawet wówczas, kiedy mówi
się o gwałcie, wykorzystywaniu czy przemocy seksualnej, na które w przeważającej mierze narażone są dziewczynki. Zagadnieniu temu dedykowano jeden
ze standardów sprawowania pieczy zastępczej: „Dziecko ma prawo do ochrony
przed wszelkimi formami przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej, zarówno ze strony rówieśników, jak i dorosłych”217. Rzecznik zabiegał też o ratyfikację
213 Odsłonięcie tablicy na domu Ireny Sendlerowej, 08.05.2015, http://brpd.gov.pl/aktualnosci/odsloniecie-tablicy-na-domu-ireny-sendlerowej (dostęp: 30.12.2015).
214 Inicjatywy objęte honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka, 27.03.2015, http://brpd.gov.pl/aktualnosci-patronaty/inicjatywy-objete-honorowym-patronatem-rzecznika-praw-dziecka (dostęp: 30.12.2015).
215 Art. 3 punkt 5 Ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka z dnia 6 stycznia 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 6, poz. 69).
216 Europejski Dzień Walki z Otyłością, 22.05.2015, http://brpd.gov.pl/aktualnosci/europejski-dzien-walki-z-otyloscia (dostęp: 30.12.2015).
217 Standardy pobytu dzieci w pieczy zastępczej, 29.06.2015, http://brpd.gov.pl/aktualnosci-wystapienia-generalne/standardy-pobytu-dzieci-w-pieczy-zastepczej (dostęp: 30.12.2015).
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Konwencji o ochronie dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym i niegodziwym
traktowaniem w celach seksualnych, sporządzonej w Lanzarote w dniu 25 października 2007 roku, uzasadniając, że „dzieci muszą być wyposażone w mechanizmy
obronne, rodzice muszą wiedzieć, jak rozmawiać z dziećmi i na co i jak zwracać
uwagę w codziennym życiu, żeby chronić najmłodszych przed tym okrutnym
procederem, jakim jest przemoc seksualna”218. Niestety, w tym ani w żadnym
innym fragmencie nie ma ani słowa o tym, że mechanizm przemocy seksualnej
w znacznym stopniu dotyka młodych dziewcząt oraz że wynika z przekonania
o podrzędnej pozycji kobiet i z wychowania do ról społecznych, dających oprawcom przyzwolenie na nieludzkie traktowanie kobiet i socjalizujących dziewczęta
do niewyrażania sprzeciwu.
Zastanawia w tym kontekście także fakt, że Rzecznik Praw Dziecka nie odniósł
się do części uwag końcowych i zaleceń do połączonych trzeciego i czwartego
sprawozdania okresowego Polski z realizacji Konwencji o prawach dziecka. W tym
istotnym dokumencie, w rozdziale poświęconym dyskryminacji, czytamy, że:
„Komitet jest zaniepokojony faktem, że: (…) (b) Nadal panują stereotypy na temat
płci związane z rolą i obowiązkami kobiet i mężczyzn w rodzinie i społeczeństwie; (c) Dzieci, które należą do mniejszościowych grup etnicznych, religijnych
i językowych, w tym potomkowie rodzin romskich, arabskich i afrykańskich,
muzułmanie i Żydzi, osoby nie będące obywatelami, w tym uchodźcy, osoby ubiegające się o status uchodźcy, migranci, osoby niepełnosprawne i dzieci z rodzin
LGBT wciąż spotykają się z dyskryminacją i mogą być ofiarami przestępstw na
tle nienawiści; c) Rośnie liczba przypadków przemocy i nadużyć na tle rasowym,
w tym mowy nienawiści, jak również aktów ksenofobii i homofobii” 219. W zalecaniach wskazano także, aby poza wprowadzeniem instrumentów prawnych,
Państwo-Strona: „zrewidowało i wzmocniło środki zapobiegające i eliminujące
stereotypy, brak tolerancji i dyskryminację w życiu publicznym jak również w działaniu władz państwowych i lokalnych”220. Strona rzecznika informuje co prawda
o wydaniu przez Komitet Praw Dziecka niniejszego dokumentu, udostępnia też
jego polską wersję, jednak przemilcza kwestie zasadnicze z punktu widzenia
ochrony wszystkich dzieci przed dyskryminacją. W komunikacie ombudsmana
pojawia się ogólne stwierdzenie: „Uwagi [komitetu – przyp. red.] w większości
są zbieżne z tymi przedstawionymi w alternatywnym raporcie przygotowanym
przez Rzecznika Praw Dziecka. Są również takie, które – zdaniem Rzecznika – po

218 Inauguracja polskiej odsłony kampanii Rady Europy dotyczącej problemu wykorzystywania seksualnego
dzieci, 17.03.2015, http://brpd.gov.pl/aktualnosci/inauguracja-polskiej-odslony-kampanii-rady-europy-dotyczacej-problemu-wykorzystywania (dostęp: 30.12.2015).
219 Prawa dziecka w Polsce – uwagi ekspertów ONZ w większości zbieżne z RPD, 15.10.2015, http://brpd.gov.pl/aktualnosci/prawa-dziecka-w-polsce-uwagi-ekspertow-onz-w-wiekszosci-zbiezne-z-rpd (dostęp: 22.01.2016).
220 Tamże.
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dokładnej analizie będą podlegały polemice”221. Brak podejmowania przez RPD
tematów związanych z prawami dziecka – dziewczynek, prawami młodzieży
nieheteroseksualnej i transseksualnej oraz dzieci o innej tożsamości religijnej niż
religia dominująca może wynikać z wyrażonej przez osobę rzecznika na mównicy
sejmowej deklaracji, że: „przed pierwszym wyborem mnie na rzecznika i przed
drugim wyborem, ja na pytania różne odpowiadałem, ale mówiłem «będę się
trzymał od ideologicznych i politycznych spraw w miarę daleko, tak żeby one
nie przyćmiły tych realnych możliwości, tego realnego wpływania na zmianę
przepisów i zmianę tej rzeczywistości»”222.
Warto zarazem podkreślić, że RPD informuje na swojej stronie o działaniach
na rzecz innych grup, które narażone są na dotkliwe wykluczenie społeczne
i stygmatyzację w społeczeństwie, jak wychowankowie młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych, dzieci w zastępczej pieczy instytucjonalnej (domy dziecka) i rodzinnej, dzieci osób osadzonych, odbywających
karę pozbawienia wolności lub przebywające w aresztach. Zagadnienia te nie są
podejmowane w kontekście edukacji, stąd nie będą tutaj szerzej omawiane.
3.3.8 Postępowanie dyscyplinarne dla nauczycieli
W 2015 roku RPD czterokrotnie poruszał temat podniesienia standardów ochrony
praw dziecka w procedurze postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego dla
nauczycieli. Przypomnimy te działania z tego względu, że jest to jedno z nielicznych dostępnych narzędzi prawnych, związanych z reagowaniem na dyskryminację i przemoc motywowaną uprzedzeniami w szkole, których doświadczają
uczniowie i uczennice ze strony nauczycieli. O przykładowych sprawach z tego
zakresu piszemy w rozdziale 5 poświęconym reakcjom instytucji oświatowych
na dyskryminację i przemoc motywowaną uprzedzeniami. W liście do Minister
Edukacji Narodowej RPD wskazuje na problemy, które zostały zdefiniowane
w toku niniejszego badania: „Pilnego uregulowania wymaga: powołanie do składu komisji dyscyplinarnych oprócz nauczycieli także osób z wykształceniem
prawniczym, wprowadzenie możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie
rzecznika dyscyplinarnego, umożliwienie udziału w pracach komisji dyscyplinarnych rodzicom/opiekunom prawnym (lub ich prawnym przedstawicielom)
w sytuacjach, gdy chodzi o naruszenie praw i dobra dziecka; przyznanie rodzicom/
opiekunom prawnym poszkodowanego ucznia uprawnień strony w sprawach
dotyczących naruszenia praw i dobra dziecka, umożliwienie osobie wnoszącej
sprawę złożenia zażalenia/odwołania w trybie postępowania dyscyplinarnego,
221 Tamże.
222 Marek Michalak – Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku. Posiedzenie Sejmu RP nr 95. Informacja
o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014 oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka wraz
ze stanowiskiem Komisji, http://siedem.videosejm.pl/video/39750-marek-michalak-wystapienie-z-dnia-25-czerwca-2015-roku (dostęp: 22.01.2016).
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określenie warunków, w jakich może być przesłuchiwane dziecko w trybie postępowania dyscyplinarnego, rozszerzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej na
wszystkich nauczycieli, także zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach
i niepublicznych placówkach prowadzonych przez kościelne osoby prawne; wydłużenie terminu wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, który jest uzależniony
od daty popełnienia przez nauczyciela nagannego czynu”223. Dodatkowo, rzecznik
zwraca uwagę na kwestię bezwzględnie kluczową w skutecznej ochronie przed
tzw. działaniami odwetowymi224 – „powołanie dziecka na świadka wymaga zapewnienia szczególnych środków ochrony. Konieczne jest zabezpieczenie jego
dobra przed wtórnym krzywdzeniem”225.
Trzy ze wspomnianych wyżej kwestii stały się postulatami w liście adresowanym w lutym 2015 roku do Przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP: wydłużenie terminu wszczęcia postępowania dyscyplinarnego
oraz wniesienie zażalenia na postanowienia rzecznika dyscyplinarnego i komisji
dyscyplinarnej pierwszej instancji, jak również możliwość złożenia odwołania od

223 W sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego, 23.02.2015, http://
brpd.gov.pl/aktualnosci-wystapienia-generalne/w-sprawie-komisji-dyscyplinarnych-dla-nauczycieli-i-trybu-0 (dostęp: 30.12.2015).
224 „Działania odwetowe” to niekorzystne traktowanie osoby sygnalizującej, które prowadzi do pogorszenia
jej sytuacji, wyrządza jej krzywdę lub szkodę, będące wynikiem ujawnienia dyskryminacyjnych praktyk.
A. Wojciechowska-Nowak, Założenia do ustawy o ochronie osób sygnalizujących nieprawidłowości w środowisku zawodowym. Jak polski ustawodawca może czerpać z doświadczeń państw obcych?, Fundacja im.
Stefana Batorego, Warszawa 2012.
225 W sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego, 23.02.2015, http://
brpd.gov.pl/aktualnosci-wystapienia-generalne/w-sprawie-komisji-dyscyplinarnych-dla-nauczycieli-i-trybu-0 (dostęp: 30.12.2015).
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orzeczeń wydawanych przez komisje dyscyplinarne pierwszej i drugiej instancji226.
Z kolei w lipcu 2015 roku rzecznik zwrócił się do Rzeczników i Przewodniczących
Komisji Dyscyplinarnych dla nauczycieli przy wojewodach o skuteczniejszą ochronę przesłuchiwanych dzieci i unikanie przesłuchiwania w obecności oraz przez
obwinionego nauczyciela lub jego obrońcę: „obecność obwinionego nauczyciela
dzieci mogą odczuwać jako sytuację trudną emocjonalnie, zniechęcającą do
składania zeznań obciążających nauczyciela, obawiając się z jego strony represji
w szkole czy przedszkolu – tłumaczy RPD”227.
Wieloletnie starania RPD zakończyły się sukcesem, o czym informuje on
na swojej stronie w listopadzie 2015 roku: „Dzięki nowelizacji rozporządzenia
[podpisanego przez Minister Edukacji Narodowej – przyp. red.], dziecko przed
ukończeniem 18. roku życia będzie mogło być przesłuchiwane w postępowaniu
dyscyplinarnym dla nauczycieli wyłącznie pod nieobecność obwinionego. Przepisy
nie wyłączają natomiast możliwości obecności obrońcy obwinionego. Dodatkowo,
w trakcie przesłuchania zawsze obecny będzie psycholog”228.
Wszystkie sprawy poruszone przez rzecznika, odnoszące się do procedury
postępowania dyscyplinarnego, oceniamy jako niezmiernie istotne w zapewnieniu skutecznej ochrony ucznia lub uczennicy przed sytuacjami dyskryminacji
i przemocy motywowanej uprzedzeniami ze strony osób należących do kadry
pedagogicznej.

3.4 Podsumowanie
Przekaz formułowany za pośrednictwem stron internetowych analizowanych instytucji w niewielkim stopniu odnosi się do problematyki dyskryminacji w szkole. Tylko sześć artykułów resortu edukacji (na 513 artykułów) wprost podnosi
kwestię budowania szkoły wolnej od przemocy motywowanej uprzedzeniami,
opartej na wartościach równości i różnorodności. „Wolność”, na którą wskazuje
resort edukacji, to przede wszystkim przywilej grupy dominującej: Polaków,
ogółu nauczycieli, ogółu rodziców, rzadziej uczniów i uczennic. Zdecydowanie
najwięcej miejsca władze oświatowe poświęcają problematyce bezpieczeństwa,
jednak nie w kontekście przeciwdziałania dyskryminacji czy motywowanej nią
przemocy.
226 W sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli (odpowiedź), 26.02.2015, http://brpd.gov.pl/aktualnosci-wystapienia-generalne/w-sprawie-odpowiedzialnosci-dyscyplinarnej-nauczycieli-odpowiedz
(dostęp: 30.12.2015).
227 Komisje dyscyplinarne dla nauczycieli powinny skuteczniej chronić przesłuchiwane dzieci, 09.07.2015, http://
brpd.gov.pl/aktualnosci-wystapienia-generalne/komisje-dyscyplinarne-dla-nauczycieli-powinny-skuteczniej-chronic (dostęp: 30.12.2015).
228 Uczeń nie stanie już „oko w oko” z nauczycielem na komisji dyscyplinarnej, 02.11.2015, http://brpd.gov.pl/aktualnosci/uczen-nie-stanie-juz-oko-w-oko-z-nauczycielem-na-komisji-dyscyplinarnej (dostęp: 22.01.2016).
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Relatywnie najwięcej działań resortu edukacji, które mają wpływ na sytuację
grup narażonych na dyskryminację, związanych jest z uczniami i uczennicami
z niepełnosprawnościami oraz o niskim statusie społeczno-ekonomicznym.
W przypadku pierwszej grupy są to przede wszystkim działania o charakterze
legislacyjnym, których celem jest dostosowanie sposobu finansowania oraz
metod pracy do potrzeb „uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Na stronie ministerstwa edukacji nie znajdziemy informacji o prawach
edukacyjnych dzieci i młodzieży żyjących w niedostatku, jednak dużo działań,
programów i decyzji tej instytucji dotyczy bezpłatnego i powszechnego dostępu
do różnych dóbr edukacyjnych (takich jak program darmowych podręczników
i zeszytów ćwiczeń). Wątek nierówności edukacyjnych powodowanych zróżnicowanym statusem społeczno-ekonomicznym uczniów i uczennic pojawia
się tylko w streszczeniu wyników badań prowadzonych przez Instytut Badań
Edukacyjnych oraz w uzasadnieniu wymagań stawianych do realizacji szkołom
i placówkom oświatowym.
Kwestie mniejszości narodowych i etnicznych poruszane są głównie przez
pryzmat realizacji prawa do nauki języka ojczystego i w języku ojczystym oraz
nauki historii, geografii, kultury danej mniejszości w szkołach. Nie podejmuje
się tych kwestii w odniesieniu do grupy uczniów i uczennic, które pochodzą
z innych kultur, jednak nie są ustawowo wskazaną mniejszością w Polsce (dzieci
cudzoziemskie). Opisywane inicjatywy dotyczące budowania dialogu międzykulturowego są ograniczone wyłącznie do relacji z krajami sąsiedzkimi. Służą temu
liczne wymiany młodzieży polskiej i krajów ościennych.
Żaden komunikat na stronie MEN nie został poświęcony sytuacji dzieci romskich w szkole.
Kilka artykułów przybliża aktualny stan prawny w kontekście prawa do edukacji uczniów i uczennic – uchodźców i migrantów. W ciągu roku temat dzieci cudzoziemskich był dyskutowany na dwóch konferencjach, o których MEN informuje
za pośrednictwem swojej strony. Mimo że liczba wiadomości na ten temat (biorąc
pod uwagę lokalną i globalną sytuację polityczną oraz wzrost ksenofobicznych
postaw) nie jest duża, to odnotowania wymagają dwa wydarzenia: powołanie
konsultantki MEN ds. integracji i pracy z dziećmi cudzoziemskimi w polskiej
szkole oraz jedno z ostatnich wystąpień ówczesnej minister edukacji, w trakcie
którego wprost wykazała ona zrozumienie dla sytuacji osób uciekających przez
konfliktami zbrojnymi w swoich krajach.
Kwestia zagwarantowania prawa do edukacji zgodnej z wyznawaną religią
i światopoglądem jest przedmiotem jednego komunikatu na stronie instytucji –
przybliża on stan prawny dotyczący warunków organizowania oraz uczestnictwa
w lekcjach religii i etyki w szkole.
Tematy związane z obecnością dziewcząt w systemie edukacji w Polsce oraz
z dyskryminacją ze względu na płeć i przemocą seksualną są nieobecne na stronie
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resortu. W ciągu roku w witrynie internetowej pojawiła się informacja o jednej
inicjatywie, której patronował resort edukacji – konkursie „Jestem szefową” (realizowanym przez ówczesną Pełnomocniczkę Rządu ds. Równego Traktowania).
Minister edukacji raz zabrała głos w sprawie przeciwdziałania przemocy motywowanej homofobią.
Jedyne wiadomości, które wprost zachęcają do włączania antydyskryminacyjnych wątków w treści edukacyjne przekazywane w szkole, dotyczą relacji polsko-żydowskich i problemu antysemityzmu.
MEN nie podejmuje kwestii uczniów i uczennic transseksualnych oraz narażonych
na dyskryminację ze względu na normę wyglądu.
Ośrodek Rozwoju Edukacji czterokrotnie (na 118 artykułów) podniósł kwestię
przeciwdziałania dyskryminacji w szkolnej przestrzeni, w tym w szczególności
zwracając uwagę na mowę nienawiści oraz dyskryminację rasową. Ponadto, tematyka ta pojawiła się w artykułach problemowych (oraz załączonych do nich
materiałach edukacyjnych) dotyczących konkretnych grup uczniów i uczennic.
ORE najwięcej miejsca poświęca sytuacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi. Świadczy o tym nie tylko liczba artykułów odwołujących się do koncepcji edukacji włączającej, ale także wydanie
oraz upowszechnianie przez ORE trzech obszernych publikacji: Uczeń z alergią
w szkole − poradnik, Dziecko z niepełnosprawnością w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej – wyzwanie dla JST oraz Organizacja kształcenia specjalnego – zadania
JST. Poradnik dla samorządowców wspierający budowanie systemowych rozwiązań
dla kształcenia specjalnego w JST. Treść poradników realizuje założenia edukacji
antydyskryminacyjnej, dostrzegając potrzebę edukowania grupy rówieśniczej
dzieci niepełnosprawnych i chorych, w zakresie potrzeb i charakteru niepełnosprawności ich szkolnych koleżanek i kolegów.
Kolejna tematyka podejmowana przez ośrodek związana jest z obecnością
w klasie dzieci z doświadczeniem migracyjnym, w szczególności dzieci – uchodźców oraz wyzwaniami szkoły wielokulturowej. Wątkowi temu w 2015 roku ORE
poświęciło odrębną, metodyczną publikację.
Z analizy strony internetowej wynika, że w obszarze szczególnego zainteresowania instytucji znajdują się programy edukacyjne (zarówno dla kadry pedagogicznej, jak i dla młodzieży) na temat wspólnej historii polsko-żydowskiej.
ORE nie podejmuje problematyki obecności w szkolnej przestrzeni uczniów
o innej niż dominująca religii lub bezwyznaniowych, uczniów o gorszym statusie
społeczno-ekonomicznym, nieheteroseksualnych i transseksualnych, o wyglądzie
„odstającym” od społecznej normy (np. waga, wzrost). W aktualnościach instytucji
brak jest też refleksji nad sytuacją dziewcząt w szkole oraz nad konsekwencjami
hierarchicznych relacji pomiędzy dorosłymi a dziećmi.
Mimo to, ilość oraz obszerność zawartych informacji sprawia, że instytucja ta
w zdecydowanie większym stopniu wprowadza perspektywę antydyskryminacyjną
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do poruszanych przez siebie zagadnień niż resort edukacji (dostrzeganie złożoności funkcjonowania ucznia/uczennicy w szerszym kontekście społecznym). Często
narzędzia proponowane przez ORE wprost odnoszą się do metodologii edukacji
antydyskryminacyjnej (m.in. edukacja grupy większościowej).
Rzecznik Praw Dziecka to instytucja, która mówi językiem praw człowieka –
praw dziecka. Rzecznik w szczególny sposób podkreśla zwłaszcza podmiotowość
oraz godność dziecka. Podejście takie odróżnia retorykę tego urzędu od pozostałych instytucji, w tym instytucji nadzoru pedagogicznego. Perspektywa ombudsmana nie uwzględnia przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek, choć
podejmowane przez niego działania faktycznie mogą skutkować budowaniem
partnerskich relacji pomiędzy dziećmi i dorosłymi.
Wśród wszystkich grup narażonych na dyskryminację, najwięcej swoich działań RPD poświęca dzieciom i młodzieży żyjącym z chorobami przewlekłymi
i z niepełnosprawnościami. W obszarze edukacji wysiłki te koncentrują się wokół
likwidacji barier architektonicznych, przeznaczenia adekwatnych do kwoty subwencji oświatowej środków na stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod
pracy, jakości pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych, zapewnienia dowozu do szkół i przedszkoli. Dodatkowo, rzecznik podjął temat jakości kształcenia
dzieci ze zdiagnozowanym ośrodkowym zaburzeniem słuchu, przeciwdziałania
wykluczeniu z edukacji dzieci żyjących z HIV i chorujących na AIDS oraz sytuacji
dzieci KODA.
Jako najważniejsze działanie związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji ze
względu na status społeczno-ekonomiczny należy uznać rekomendację RPD dla
rządu polskiego, związaną z wprowadzeniem skutecznych rozwiązań systemowych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci ze wsi i uboższych środowisk na
wszystkich szczeblach edukacji oraz monitorowania efektów tych działań. Dodatkowo, RPD podejmował działania na rzecz edukacji rad rodziców w zakresie
dobrowolności wpłacania składek na fundusz rady rodziców, funkcjonowania
świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, wspierających zadania dydaktyczne szkoły oraz – co jest pośrednio związane z sytuacją materialną rodziców –
dostępności opieki stomatologicznej dla uczniów i uczennic.
W kontekście obecności w szkole dzieci bez obywatelstwa polskiego, ważnym
wspólnym działaniem Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich
było wystosowanie listu „RPD i RPO wspólnie przeciwko mowie nienawiści”.
Wystąpienie zachęca ministra edukacji do wspierania szkół w prowadzeniu edukacji antydyskryminacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem obecności w szkole
dzieci – uchodźców i migrantów.
W 2015 roku RPD nie podejmował żadnych działań związanych z innym
niż dominujące wyznanie i bezwyznaniowością dzieci, nie podejmował spraw
dotyczących uczniów i uczennic nieheteroseksualnych, transseksualnych, o nieprzystającym do społecznej normy wyglądzie, o innym niż biały kolorze skóry
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i pochodzących z mniejszości etnicznych i narodowych (poza sprawą mniejszości polskiej na Litwie). Kwestią, której nie porusza rzecznik, jest także przemoc
seksualna ze względu na płeć wobec dziewcząt i młodych kobiet oraz inne formy
dyskryminacji dziewczynek. Problematyka mniejszości żydowskiej jest poruszana
wyłącznie w perspektywie historycznej.

99

Edukacja antydyskryminacyjna. Ostatni dzwonek!

Rozdział 4

Rozdział 4. Dyskryminacja w szkole na podstawie…

Dyskryminacja
w szkole
na podstawie
doniesień
medialnych

100

Rozdział 4

Dyskryminacja w szkole na podstawie
doniesień medialnych
Marta Rawłuszko

4.1 Wprowadzenie
W poniższym rozdziale przedstawiamy zestawienie wszystkich przypadków
dyskryminacji, mowy nienawiści oraz przemocy motywowanej uprzedzeniami,
które zostały zidentyfikowane w ramach monitoringu przekazów medialnych
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. Celem wprowadzenia jest możliwie wyczerpujące zaprezentowanie metodologii monitoringu oraz ujawnienie
kluczowych wyborów podjętych przez zespół badawczy odnośnie ostatecznych
ram badania. Ważne jest wyjaśnienie wykorzystanych definicji „szkoły”, „dyskryminacji” i „przemocy motywowanej uprzedzeniami” oraz opisanie, w jaki
sposób korzystałyśmy z doniesień medialnych. Podjęte decyzje metodologiczne
miały bowiem bezpośredni wpływ na to, jakie przypadki łamania praw i naruszeń
zostały objęte monitoringiem, a które z nich znalazły się poza zakresem badania.
Badanie obejmowało zdarzenia mające miejsce w szkołach lub których podmiotami byli uczniowie i uczennice, nauczyciele i nauczycielki działający także poza fizyczną przestrzenią szkoły: w cyberprzestrzeni lub sferze publicznej.
Granicami „szkoły” nie były dla nas ściany budynków, w których mieszczą się
placówki oświatowe, lecz działające jednostki, zidentyfikowane jako należące
do społeczności szkolnych. Skutkiem takiej decyzji było ujęcie w zestawieniu
m.in. islamofobicznych wpisów w internecie autorstwa 19-letniego ucznia229 czy

229 J. Klimowicz, 19-letni uczeń nawoływał do podpalenia meczetu w Kruszynianiach, „Wyborcza.pl”,
07.07.2015, http://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/1,35241,18317737,19-letni-uczen-nawolywal-do-podpalenia-meczetu-w-kruszynianach.html?disableRedirects=true (dostęp: 13.01.2016).
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homofobicznych wypowiedzi nauczycielki historii zarejestrowanych w czasie
publicznej manifestacji w Gdańsku230.
Zbiór hasłowo określony jako „szkoły” obejmuje w badaniu: szkoły podstawowe, w tym z oddziałami przedszkolnymi, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne,
jak również zespoły szkół o różnym profilu oraz instytucje mające wpływ na ich
funkcjonowanie – przede wszystkim organy prowadzące placówki oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN). W zestawieniu nie odnotowujemy zdarzeń
dyskryminacyjnych, które miały miejsce w domach dziecka, Młodzieżowych
Ośrodkach Wychowawczych czy przedszkolach jako osobnych placówkach. Jednym z przykładów zdarzenia, którego nie ujęłyśmy w niniejszym raporcie, było
bicie i przywiązywanie do krzesła chłopca w przedszkolu „Galileo” we Wrocławiu231
czy wylewanie pomyj na dzieci i wywożenie ich do lasu w niepublicznym domu
dziecka w Lidzbarku Welskim232.
Dyskryminację traktujemy dwojako. To konkretna sytuacja dyskryminacyjna
lub struktura dyskryminacyjna. Zgodnie z definicjami przyjętymi w poprzednim
raporcie TEA Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona, sytuacja
dyskryminacyjna to „pojedynczy lub powtarzalny akt dyskryminacji, w którym
można wskazać osobę doświadczającą dyskryminacji oraz osobę lub instytucję
będącą (…) sprawcą/sprawczynią dyskryminacji”, zaś struktura dyskryminacyjna to „względnie trwały układ pozycji powiązań i zależności w ramach danej
przestrzeni społecznej (…), w którym osoby/grupy należące lub przypisywane
do określonej kategorii społecznej doświadczają utrudnień partycypacji/dostępu
ze względu na – mające charakter dyskryminacji – regularne praktyki, utrwalone wzory postępowania (…)”233. Mówiąc inaczej, badanie podejmuje problem
dyskryminacji bezpośredniej – odnoszący się do zdarzeń, w których uczestniczą
konkretne osoby, i dyskryminacji pośredniej, w których u podstaw gorszego
traktowania leżą pozornie neutralne prawa czy praktyki234. Zgodnie z prawnym
rozumieniem „dyskryminacji”, w badaniu uwzględniłyśmy również przypadki,
w których dane działanie faktycznie skutkowało lub m o g ł o s k u t k o w a ć
dyskryminacją. Konsekwencją tego zabiegu jest uwzględnienie w zestawieniu
230 K. Włodkowska, Postępowanie dyscyplinarne wobec gdańskiej radnej PiS?, „Wyborcza.pl”, 02.06.2015, http://
trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/1,35636,18032621,Postepowanie_dyscyplinarne_wobec_gdanskiej_radnej.
html (dostęp: 13.01.2016).
231 W. Skupin, We wrocławskim przedszkolu nauczycielki biły i wiązały dziecko?, „Gazetawroclawska.pl”,
10.03.2015, http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/3780545,we-wroclawskim-przedszkolu-nauczycielki-bily-i-wiazaly-dziecko,id,t.html (dostęp: 13.01.2016).
232 Fakty online, Horror w domu dziecka w Lidzbarku Welskim. Szokujące ustalenia prokuratury, „Fakty.tvn24.pl”,
01.04.2015, http://fakty.tvn24.pl/aktualnosci,59/horror-w-domu-dziecka-w-lidzbarku-welskim-szokujace-ustalenia-prokuratury,529633.html (dostęp: 13.01.2016).
233 K. Gawlicz, P. Rudnicki, M. Starnawski, Ramy metodologiczne badań w projekcie „Dyskryminacja w szkole –
obecność nieusprawiedliwiona”, [w:] Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona…, s. 61.
234 Por. Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie
równego traktowania (Dz.U. 2010 nr 254, poz. 1700).
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zarówno przypadku molestowania seksualnego uczennicy ze strony rówieśników
w gimnazjum w Sulejowie235, jak i nieodpowiedniego dostosowania sposobu organizacji egzaminów maturalnych do potrzeb uczniów i uczennic z porażeniem
mózgowym236, a także przypadku publikacji ksenofobicznych treści na temat
uchodźców w gazetce szkolnej w liceum w Lublinie237.
Monitoring koncentrował się na zjawiskach dyskryminacji, mowy nienawiści
i przemocy motywowanej uprzedzeniami. W praktyce oznaczało to poszukiwanie
w doniesieniach medialnych informacji o gorszym traktowaniu, do którego doszło
lub mogło dojść z e w z g l ę d u n a k o n k r e t n ą c e c h ę t o ż s a m o ś c i . Tym
samym, nie dokumentowałyśmy przypadków szkolnej przemocy czy prześladowań,
o których donosiły media, a które zostały opisane w sposób uniemożliwiający
identyfikację przesłanki dyskryminacji. Zdarzeniem, które nie zostało opisane
w raporcie, jest więc sytuacja z łódzkiego gimnazjum, w którym 14-letnie uczennice chowały i niszczyły zeszyty swojej koleżanki oraz ją wyzywały238 czy prześladowania 11-letniej dziewczynki w szkole podstawowej w Szczecinie, w wyniku
których uczennica przestała chodzić do szkoły239. W tych i innych podobnych
przypadkach w publikacjach medialnych brakowało informacji o przyczynach
czy kontekście przemocy.
Jednocześnie, wszystkie zdarzenia, w których sprawcami krzywdzącego, niesprawiedliwego traktowania uczniów i uczennic byli nauczyciele lub nauczycielki,
potraktowałyśmy jako przejawy dyskryminacji ze względu na wiek. W podobny
sposób traktowałyśmy przypadki bierności dorosłych wobec naruszeń, których
ofiarami były dzieci. Różnica wieku oraz przypisane jej społeczne znaczenie są
według nas jednym z najistotniejszych czynników prowadzących do nadużyć
dorosłych względem dzieci i młodzieży lub ich bezczynności i braku reakcji w takich sytuacjach. Znaczące jest dla nas, że do podobnych naruszeń (np. zaklejania
ust taśmą) nie dochodzi w szkole w relacjach między nauczycielami lub innymi
osobami dorosłymi – sprawcy dają sobie prawo do takich zachowań ze względu
na relację władzy wynikającą z różnicy wieku.
235 K. Wojna, Gimnazjalistki z Sulejowa ukarane naganą za prześladowanie uczennicy, „Dzienniklodzki.pl”,
08.11.2015, http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/9067528,gimnazjalistki-z-sulejowa-ukarane-nagana-za-przesladowanie-uczennicy,id,t.html (dostęp: 13.01.2016).
236 J. Suchecka, K. Brzezińska, Czy dyslektyk może zdać maturę?, „Wyborcza.pl”, 02.06.2015, http://wyborcza.
pl/duzyformat/1,145319,18037376,Czy_dyslektyk_moze_zdac_mature_.html (dostęp: 13.01.2016).
237 Tko, W gazetce szkolnej o uchodźcach. „Chamowate osiłki; gwałcą kobiety i dzieci”, „Wyborcza.pl”, 23.11.2015,
http://lublin.wyborcza.pl/lublin/1,48724,19231187,w-gazetce-szkolnej-o-uchodzcach-chamowate-osilki-gwalca-kobiety.html?disableRedirects=true (dostęp: 13.01.2016).
238 A. Krystek, Przemoc w szkole: koleżanki dręczyły i wyzywały 14-latkę, wyrzucały jej zeszyty, „Dzienniklodzki.
pl”, 21.11.2015, http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/9106252,przemoc-w-szkole-kolezanki-dreczyly-i-wyzywaly-14latke-wyrzucaly-jej-zeszyty,id,t.html (dostęp: 13.01.2016).
239 T. Maciejewski, 11-latka prześladowana przez rówieśników. Nie wytrzymała. Napisała, że zrobi sobie krzywdę,
„Wyborcza.pl”, 13.03.2015, http://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/1,34959,17563248,11_latka_przesladowana_przez_rowiesnikow__Nie_wytrzymala_.html (dostęp: 13.01.2016).
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Badanie nie obejmuje przypadków pedofilii, której sprawcami były osoby pracujące w szkole, natomiast ofiarami – dzieci w wieku przed okresem dojrzewania
płciowego (pokwitania), czyli do 11. roku życia. Tym samym, nie uwzględniłyśmy
przypadku księdza z Wiciny, który w szkole podstawowej na lekcji religii wyjął
z rozporka butelkę i nakazał uczniowi symulowanie seksu oralnego240. W kalendarium umieściłyśmy natomiast przypadki wykorzystywania seksualnego dzieci
(najczęściej dziewczynek) w wieku 12–15 lat, których dopuścili się nauczyciele lub
które miały miejsce w szkołach. O ile w doniesieniach medialnych nie pojawiały
się informacje o wieku pokrzywdzonych, przy klasyfikacji danego zdarzenia
kierowałyśmy się określeniami, których używały media.
W badaniu wykorzystano otwarty katalog przesłanek dyskryminacji. Celem
było udokumentowanie sytuacji i struktur dyskryminacyjnych związanych z:
płcią, tożsamością płciową, wiekiem, orientacją seksualną, statusem społeczno-ekonomicznym, zdrowiem i stopniem sprawności, pochodzeniem etnicznym
i narodowym, kolorem skóry, wyznaniem i bezwyznaniowością, kategorią pobytową (status migrancki, status uchodźcy i pochodne), wyglądem. W trakcie
prowadzenia monitoringu podjęłyśmy decyzję o uwzględnieniu przypadków
nierównego traktowania odnoszących się także do miejsca zamieszkania (miasto/
wieś). W raporcie uwzględniamy zatem zdarzenia, w których miejsce zamieszkania
ograniczało uczniom i uczennicom dostęp do stypendiów za wyniki w nauce241
lub bezpłatnego dowozu do szkół242. Ponadto, odnotowujemy proces masowych
likwidacji szkół w mniejszych miejscowościach i na wsi. Problem ten był widoczny przede wszystkim w doniesieniach mediów regionalnych i lokalnych. Ze
względu na dużą liczbę tych relacji i podobny charakter opisywanych zdarzeń,
w zestawieniu przywołujemy tylko wybrane artykuły. Jednocześnie, uznajemy
zamykanie szkół na wsiach i w małych miastach za formę gorszego traktowania
uczniów i uczennic ze względu na miejsce zamieszkania243.
Pomimo oryginalnych planów, monitoring mediów nie posłużył do identyfikacji dobrych praktyk związanych z prowadzeniem edukacji antydyskryminacyjnej. Przykłady ciekawych działań pojawiają się w mediach, jednak publikacje te,
240 Pij, Ksiądz z Wiciny usłyszał zarzut dopuszczenia się czynu o charakterze pedofilskim, „Gazetalubuska.pl”,
24.01.2015, http://www.gazetalubuska.pl/wiadomosci/zary/art/7477725,ksiadz-z-wiciny-uslyszal-zarzut-dopuszczenia-sie-czynu-o-charakterze-pedofilskim,id,t.html (dostęp: 13.01.2016).
241 T. Maciejewski, Mieszkasz za miastem? Nagrody nie ma. Szczecin szykanuje część zdolnych uczniów?, „Wyborcza.pl”, 18.05.2015, http://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/1,34959,17941320,Mieszkasz_za_miastem__Nagrody_nie_ma__Szczecin_szykanuje.html (dostęp: 13.01.2016).
242 A. Janik, Za dojazd do szkoły zapłacą teraz rodzice, „Nowiny24.pl”. 13.07.2015, http://www.nowiny24.pl/
bieszczady/art/5830847,za-dojazd-do-szkoly-zaplaca-teraz-rodzice,id,t.html (dostęp: 13.01.2016).
243 Możliwość pogłębienia refleksji na ten temat Marta Rawłuszko zawdzięcza Fundacji Przestrzeń Kobiet, która
7 października 2015 r. zorganizowała w Krakowie spotkanie edukacyjne „O wsi bez uprzedzeń”. Podczas
spotkania swoje prelekcje wygłosiły: Aleksandra Bilewicz „Wieś, która powinna zniknąć. O uprzedzeniach
antychłopskich, ich źródłach i konsekwencjach” oraz Monika Borys „Klasa, płeć i wieś. Obrazy «polskiej
wsi» w perspektywie intersekcjonalnej”.
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poprzez zazwyczaj bardzo skromny opis, uniemożliwiają dokładne rozpoznanie
i analizę prezentowanych inicjatyw oraz zaklasyfikowanie ich jako „dobrych praktyk”. Media okazały się zdecydowanie niewystarczającym źródłem danych na ten
temat, w wyniku czego zagadnienie to ostatecznie zostało pominięte w raporcie.
Druga ważna modyfikacja dotyczy monitorowania sytuacji nierównego traktowania, której w szkole doznają nauczyciele i nauczycielki. W trakcie prowadzonego badania okazało się, że przypadki te wyjątkowo rzadko goszczą na łamach
mediów (o wiele rzadziej niż sprawy łamania praw pracowniczych w tej grupie
zawodowej czy mobbingu). W rezultacie, zestawienie odnosi się tylko do dwóch
takich zdarzeń. Warto uwypuklić fakt, że w obydwu przypadkach w obronę praw
nauczycielek zaangażowały się organizacje pozarządowe – Polskie Towarzystwo
Prawa Antydyskryminacyjnego244 oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka245.
Wszystkie dane zaprezentowane w niniejszym rozdziale zostały zebrane
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. O uwzględnieniu danego artykułu
w poniższym kalendarium decydowała data publikacji, a nie data opisywanego
zdarzenia. Monitoring mediów był prowadzony w trybie comiesięcznym. Analizowane były publikacje pojawiające się na 21 portalach internetowych, w dużej
części powiązanych z prasą drukowaną. Wśród 21 tytułów znalazła się „Gazeta
Wyborcza” wraz z 22 dodatkami lokalnymi z następujących miast: Białegostoku,
Bielska-Białej, Bydgoszczy, Częstochowy, Gorzowa, Katowic, Kielc, Krakowa,
Lublina, Łodzi, Olsztyna, Opola, Płocka, Poznania, Radomia, Rzeszowa, Szczecina,
Torunia, Trójmiasta, Warszawy, Wrocławia i Zielonej Góry. Pozostałych 20 portali
internetowych to: „Dziennik Bałtycki”, „Dziennik Łódzki”, „Dziennik Zachodni”,
„Echo Dnia”, „Gazeta Krakowska”, „Gazeta Lubuska”, „Gazeta Olsztyńska”, „Gazeta Pomorska”, „Gazeta Wrocławska”, „Głos Koszaliński”, „Głos Pomorza”, „Głos
Szczeciński”, „Głos Wielkopolski”, „Kurier Poranny”, „Nowa Trybuna Opolska”,
„Nowiny”, „Polska”, „Portal Warmii i Mazur”, „Tygodnik Ostrołęcki”, „Współczesna.
pl”. Ponadto, w zestawieniu ujęłyśmy artykuły niepochodzące z wymienionych
portali, do których dotarłyśmy, monitorując media i śledząc debatę publiczną.
Procedura badawcza zakładała wykorzystanie wewnętrznych przeglądarek
internetowych wymienionych portali i za ich pomocą wyszukanie przekazów
medialnych, w których pojawiają się słowa „szkoła”, „dyskryminacja” i „przemoc”.
Następnie, uzyskany materiał – kilkadziesiąt publikacji w każdym miesiącu – był
analizowany w zespole badawczym pod kątem zgodności z przyjętymi w badaniu definicjami. Decyzje o uznaniu danego zdarzenia za przypadek, w którym
244 A. Gmiterek-Zabłocka, Sprawa nauczycielki, która zdjęła krzyż ze ściany w szkole: jest dochodzenie, „Gazeta.
pl”, 15.01.2015, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114883,17260823,Sprawa_nauczycielki__ktora_zdjela_krzyz_ze_sciany.html (dostęp: 13.01.2016).
245 O. Szpunar, Katechetkom ochrona przed zwolnieniem nie przysługuje, „Wyborcza.pl”, 22.10.2015, http://
krakow.wyborcza.pl/krakow/1,44425,19062165,katechetkom-ochrona-przed-zwolnieniem-nie-przysluguje.html (dostęp: 13.01.2016).
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mogło dojść do dyskryminacji, mowy nienawiści lub przemocy motywowanej
uprzedzeniami, były podejmowane zespołowo. Kierowałyśmy się wyłącznie tekstem artykułu lub zawartością materiału audiowizualnego – nie prowadziłyśmy
dodatkowych działań związanych z poszukiwaniem i sprawdzaniem podawanych
przez media informacji. W zestawieniu bazujemy na informacjach zebranych
przez dziennikarzy i dziennikarki. Zdajemy sobie sprawę, że poziom rzetelności
konkretnych artykułów może być różny. Dlatego też nie przesądzamy, że wszystkie
ujęte przypadki dyskryminacji czy przemocy ujęte w kalendarium miały dokładnie taki, a nie inny przebieg246. Jednocześnie, o ile było to możliwe, prezentując
wszystkie dane, dążyłyśmy do pokazania informacji pochodzących z różnych
źródeł, jak najbardziej aktualnych, wskazujących na finał danej sprawy oraz stanowiska zajęte przez różne strony – nauczycieli, rodziców, władze oświatowe
itp. W kalendarium zdecydowałyśmy się nie umieszczać przypadków, odnośnie
których same media zgłaszały poważne wątpliwości lub których nie mogłyśmy
jednoznacznie ocenić i zakwalifikować.
W zestawieniu nie znalazły się również informacje o naruszeniach, które docierały do TEA poprzez media społecznościowe oraz za pośrednictwem innych
członków i członkiń Towarzystwa. Jedną z takich spraw był przypadek z warszawskiego gimnazjum, w którym nauczyciel religii zadał pracę domową dla uczniów
i uczennic chcących otrzymać ocenę celującą. Zadanie polegało na opisaniu ośmiu
powodów potwierdzających, że „islam jest zły”. Uczniowie i uczennice, którzy
wymienili 16 argumentów na poparcie tej tezy, otrzymywali dwie „szóstki”247. Kalendarium nie zawiera także przypadków dyskryminacji, o których informowały
za pośrednictwem mediów inne organizacje pozarządowe. Przyjęte ograniczenie
poskutkowało wyłączeniem z zestawienia m.in. regularnych zgłoszeń dotyczących
dyskryminacji ze względu na wyznanie lub bezwyznaniowość publikowanych
przez Fundację Wolność od Religii248.
Celem monitoringu było udzielenie odpowiedzi na pytanie, do jakich zdarzeń
dyskryminacyjnych dochodzi w szkołach w Polsce, o których informują media
i, co za tym idzie, o których mają wiedzę instytucje systemu edukacji formalnej.
Pytanie to pełniło funkcję pomocniczą wobec kluczowego problemu – reakcji
tychże instytucji na przypadki łamania praw związanych z równym traktowaniem
w szkołach. Ponieważ zjawisko dyskryminacji, mowy nienawiści oraz przemocy motywowanej uprzedzeniami w szkołach w Polsce jest stosunkowo dobrze

246 To założenie znalazło swoje odzwierciedlenie również w treści pism wysyłanych do instytucji oświatowych.
Nie przesądzałyśmy w nich o charakterze opisywanych zdarzeń. W niektórych przypadkach wymiana
korespondencji rzucała nowe światło na przedstawiane w mediach wypadki. Por. Rozdział 5 Reakcje
instytucji oświatowych na dyskryminację w szkołach w niniejszym raporcie.
247 Nazwa szkoły, imię i nazwisko nauczyciela oraz data zdarzenia znane są TEA.
248 Por. rownoscwszkole.pl.
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zbadane249, monitoring posłużył identyfikacji przypadków znanych opinii publicznej, co do których należało oczekiwać reakcji ze strony kuratoriów, organów
prowadzących szkoły, Ministerstwa Edukacji Narodowej i innych instytucji odpowiedzialnych za konkretne aspekty funkcjonowania szkoły. Inaczej mówiąc,
chodziło o sprawdzenie działań systemu oświaty w przypadku uzasadnionych
podejrzeń o naruszeniach. Punkt ciężkości został położony na analizę działań
urzędów odpowiedzialnych za dbanie o bezpieczeństwo i równe traktowanie
uczniów i uczennic. Kluczowe pytanie brzmiało: jaki jest ich odzew, kiedy wiedzą,
że mogą być one realnie zagrożone.
Szkolna dyskryminacja i przemoc opisywana w mediach to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Media ujawniają tylko niektóre tego typu przypadki, często
wybierając wydarzenia najbardziej drastyczne i poruszające. Jednocześnie, ze
względu na geograficzne i czasowe rozproszenie tych doniesień, skala zjawiska
dyskryminacji i przemocy w szkołach w Polsce umyka należytej uwadze. W konsekwencji, rzadko kiedy spotyka się z adekwatną reakcją ze strony opinii publicznej
i przede wszystkim odpowiedzialnych za jej przeciwdziałanie decydentów. Przygotowanie poniższego kalendarium jest próbą przełamania tej tendencji.

Komentarz do sprawy likwidacji szkół w małych
miejscowościach
Ewa Furgał, fundacja przestrzeń kobiet

Likwidacja szkół ze względu na czynniki ekonomiczne jest niedopuszczalna.
Prawo do edukacji jest niezbywalnym prawem człowieka, którego realizacja
to obowiązek państwa. Likwidowanie szkół w małych miejscowościach
nosi znamiona dyskryminacji ze względu na miejsce zamieszkania. Należy
pamiętać o tym, że osoby mieszkające na wsi i w małych miejscowościach
doświadczają strukturalnego wykluczenia, co oznacza, że ze względu na
miejsce zamieszkania mają gorszy od osób mieszkających w miastach dostęp
do placówek edukacyjnych, komunikacji publicznej, kultury, internetu czy
placówek ochrony zdrowia. Zatem w ich przypadku, zamknięcie jedynej
w miejscowości i często jedynej w okolicy placówki edukacyjnej będzie
miało poważniejsze konsekwencje i większy wpływ na funkcjonowanie
uczniów i uczennic niż w przypadku zamknięcia szkoły w mieście:
• uczniowie i uczennice będą narażeni na długie dojazdy do nowej szkoły,
co może skutkować zwiększonym stresem, brakiem czasu na naukę, kłopotami zdrowotnymi i osłabieniem szans edukacyjnych w przyszłości;
249 Por. K. Gawlicz, P. Rudnicki, M. Starnawski, Dyskryminacja w edukacji – przegląd wybranych polskich badań,
[w:] Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona. O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej
w systemie edukacji formalnej w Polsce. Raport z badań, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej,
Warszawa 2015.
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uzależnienie od lokalnego transportu może powodować niemożność
korzystania z dodatkowej oferty edukacyjnej oferowanej przez szkoły
po zakończeniu lekcji, a także wykluczenie z grup rówieśniczych organizujących się popołudniami,
• uczniowie i uczennice w nowej szkole mogą być narażeni na gorsze traktowanie ze względu na pochodzenie ze wsi lub zamieszkiwanie w małej
miejscowości, ignorowanie, wyśmiewanie, lekceważenie, izolowanie, co
może przełożyć się na słabsze wyniki w nauce, gorszą samoocenę, brak
wiary we własne możliwości, poczucie osamotnienia.
Najpoważniejsze szkody zamknięcie szkoły może wyrządzić uczniom
i uczennicom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ich przypadku
wymienione wyżej skutki będą zwielokrotnione poprzez oddziaływanie jeszcze jednej przesłanki dyskryminacji, tj. stopnia sprawności, tym bardziej, że
szkoły dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami często nie są
najbliższą szkołą pozostałą po zamknięciu poprzedniej placówki. Warto też
podkreślić możliwe negatywne konsekwencje likwidacji szkół wiejskich dla
lokalnych społeczności, dla których miejscowa szkoła stanowi często ważny
punkt odniesienia w podejmowaniu działań społecznych i towarzyskich.
Polityka zamykania szkół ze względów ekonomicznych powinna zostać
zastąpiona polityką silniejszego wspierania samorządów terytorialnych
w zapewnianiu środków na utrzymanie szkół, tak aby dzieci i młodzież
z mniejszych miejscowości nie musiały od początku swojej drogi edukacyjnej ponosić jego dodatkowych kosztów, których nie wlicza się do rachunku
ekonomicznego, podejmując decyzję o zamknięciu szkoły, tj. dodatkowego
wysiłku, czasu poświęcanego na drogę do i ze szkoły, zagrożenia izolacją,
utrudnień w rozwoju społecznym i rówieśniczym.
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4.2 Kalendarium doniesień medialnych
1.

Lekcje etyki prowadzone są w ponad trzech tysiącach szkół Styczeń
w Polsce, z czego 1,2 tysiąca to szkoły podstawowe. Ministerstwo Edukacji 2015
Narodowej do użytku dopuściło tylko dwa podręczniki do etyki – obydwie
publikacje skierowane są do liceów. Nie ma podręcznika do etyki dla szkół
podstawowych i gimnazjów z akredytacją MEN.
cała polska

Źródło: Suchecka J., Etyka bez podręcznika, „Wyborcza.pl”, 05.01.2015, http://wyborcza.
pl/1,76842,17211077,Etyka_bez_podrecznika.html?disableRedirects=true (dostęp: 13.01.2016).
wyznanie i bezwyznaniowość

2.

dyskryminacja

Nauczyciel jednej ze szkół ponadgimnazjalnych w Chodzieży został
oskarżony przez Prokuraturę Rejonową w Gnieźnie o doprowadzenie małoletniej uczennicy do poddania się innej czynności seksualnej. Do zdarzenia
doszło w szkole, po lekcjach. Mężczyzna miał nakłaniać rodziców pokrzywdzonej uczennicy, aby nie zawiadamiali o zdarzeniu. Oskarżony mężczyzna
został zawieszony w wykonywaniu zawodu nauczyciela.
chodzież

Źródło: PAP, Wielkopolskie. Nauczyciel oskarżony o molestowanie uczennicy i korupcję, „Wyborcza.pl”,
09.01.2015, http://wyborcza.pl/1,91446,17230221,Wielkopolskie__Nauczyciel_oskarzony_o_molestowanie.
html (dostęp: 13.01.2016).
płeć

3.

przemoc seksualna

cała polska
Związek Nauczycielstwa Polskiego krytykuje filmy Ministerstwa Edukacji Narodowej promujące szkolnictwo zawodowe. ZNP stoi na
stanowisku, że filmy promują stereotypy płci. Bohaterowie spotów to Hania
i Janek. Hania uczy się układać bukiety, obsługiwać gości w restauracji, ścielić
hotelowe łóżka. Janek uczy się układania glazury i mechaniki samochodowej.

Źródło: Suchecka J., ZNP krytykuje MEN za film o szkolnictwie zawodowym. Bo kobietom proponuje gorzej
płatne zawody, „Wyborcza.pl”, 09.01.2015, www.wyborcza.pl, http://wyborcza.pl/1,76842,17227883,ZNP_krytykuje_MEN_za_film_o_szkolnictwie_zawodowym_.html (dostęp: 13.01.2016).
płeć

4.

dyskryminacja

białystok
Rusza od nowa proces czterech młodych mężczyzn oskarżonych
przez prokuraturę o wielokrotne, publiczne znieważanie swojego rówieśnika –
Roma, z którym znali się jeszcze ze szkoły podstawowej. W akcie oskarżenia pojawiają się informacje m.in. o wysypaniu worka ze śmieciami przed
drzwiami mieszkania chłopaka, przyklejeniu do drzwi mieszkania wlepek
z nacjonalistycznym przekazem, prowokowaniu do bójek, wyzywaniu i obrażaniu. W marcu 2015 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku umorzył postępowanie,
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uznając, że „był to incydent, naganny, ale incydent”, a „pokrzywdzony zeznał,
że sytuacja między nimi się uspokoiła”.
Źródła: PAP, Białystok. Proces młodych ludzi oskarżonych o nękanie rówieśnika – Roma, „Wyborcza.pl”,
14.01.2015, http://wyborcza.pl/1,91446,17253553,Bialystok__Proces_mlodych_ludzi_oskarzonych_o_nekanie.
html?piano_d=1 (dostęp: 13.01.2016);
Kuźmiuk M., To był incydent, a nie nękanie młodego Roma, „Poranny.pl”, 03.03.2015, http://www.poranny.
pl/wiadomosci/bialystok/art/4947145,to-byl-incydent-a-nie-nekanie-mlodego-roma,id,t.html (dostęp:
13.01.2016).
pochodzenie etniczne

5.

przemoc

mowa nienawiści

Prokuratura Rejonowa rozpoczęła dochodzenie w sprawie
nadużycia uprawnień przez dyrektorkę zespołu szkół w Krapkowicach, która
w pokoju nauczycielskim zawiesiła krzyż. W sprawie krzyża interweniowała
wcześniej jedna z nauczycielek, która „nie kryje, że nie jest katoliczką i nie
chciała symbolu krzyża w swoim miejscu pracy”. Po tym, jak nauczycielka zdjęła krzyż, spotkały ją w szkole szykany. Matematyczka, ze wsparciem Polskiego
Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, złożyła w sądzie cywilnym pozew
przeciwko dyrektorce o dyskryminację na tle światopoglądowym.
strzelce opolskie

Źródła: Gmiterek-Zabłocka A., Sprawa nauczycielki, która zdjęła krzyż ze ściany w szkole: jest dochodzenie,
„Gazeta.pl”, 15.01.2015, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114883,17260823,Sprawa_nauczycielki__ktora_zdjela_krzyz_ze_sciany.html (dostęp: 13.01.2016);
Libich A., Nauczycielka zdjęła krzyż i rozpętała się burza. Dziś ruszył proces sądowy, „Gazeta.pl”, 02.02.2015,
http://m.wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,117915,17348875,Nauczycielka_zdjela_krzyz_i_rozpetala_sie_
burza__Dzis.html (dostęp: 13.01.2016);
Dimitrow R., Śledztwo w sprawie krzyża w szkole, „Nto.pl”, 31.01.2015, http://www.nto.pl/wiadomosci/krapkowice/art/4652690,sledztwo-w-sprawie-krzyza-w-szkole,id,t.html (dostęp: 13.01.2016).
wyznanie i bezwyznaniowość

6.

dyskryminacja

radom
W jednym z radomskich liceów ksiądz katolicki wychodzi z pomysłem organizacji rekolekcji wielkopostnych w budynku szkoły. Chodzi
o organizację dodatkowych zajęć – „spotkań z osobami, które zaprezentują
rekolekcyjne nauki”. W artykule pojawia się informacja, że w szkole we Wsoli
takie rozwiązanie ma już miejsce. Zgodnie z prośbą księdza, rekolekcje odbędą
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się w budynku szkolnym Zespołu Szkół Publicznych im. Witolda Gombrowicza
(msza święta nadal ma mieć miejsce w kościele).
Źródło: Wiśniewska K. M., Rekolekcje w szkole. Z taką prośbą wychodzą księża, „Wyborcza.pl”, 19.01.2015,
http://radom.wyborcza.pl/radom/1,48201,17276517,Rekolekcje_w_szkole__Z_taka_prosba_wychodza_ksieza.
html (dostęp: 13.01.2016).
wyznanie i bezwyznaniowość

7.

dyskryminacja

Rodzice uczniów ze szkoły podstawowej oskarżają
księdza prowadzącego lekcje religii w parafii o niewłaściwe traktowanie dzieci. Artykuł przytacza relacje dotyczące wykręcania ucha, siłowego łapania/
przytrzymywania uczniów, zastraszania i wyzywania (np. od „bydlaków”).
W rozmowie z katolicką Kurią Metropolitalną w Lublinie ksiądz przyznaje
się do „niestosowności swojego zachowania”. Kuratorium Oświaty w Lublinie
stwierdza nieprawidłowości, jednak uznaje, że dyrekcja nie miała podstaw do
zwolnienia księdza.
ciechanki łęczyńskie

Źródło: Kasperska A., Mieszkańcy Ciechanek Łęczyńskich skarżą się na proboszcza. Ksiądz wyzywa dzieci?,
„Kurierlubelski.pl”, 21.01.2015, http://www.kurierlubelski.pl/artykul/3723066,mieszkancy-ciechanek-leczynskich-skarza-sie-na-proboszcza-ksiadz-wyzywa-dzieci,id,t.html (dostęp: 13.01.2016).
wiek

8.

dyskryminacja

przemoc

żagań
Prof. Lech Mankiewicz z Polskiej Akademii Nauk opisuje sprawę uczennicy, która na początku grudnia 2014 r. napisała test próbny przed
sprawdzianem z historii. Nauczyciel oceniający pracę wystawił Weronice
ocenę dostateczną z dopiskiem „I ty się pchasz na konkurs hist. z taką wiedzą –
chyba posprzątać salę po piszących”. Artykuł informuje, że nauczyciel dostał
upomnienie od dyrekcji oraz przyznał się do niewłaściwego zachowania przy
całej klasie.

Źródło: Suchecka J., Szkolne konkursy nie są tylko dla prymusów, „Wyborcza.pl”, 22.01.2015, http://wyborcza.
pl/1,76842,17291943,Szkolne_konkursy_nie_sa_tylko_dla_prymusow.html (dostęp: 13.01.2016).
wiek

9.

płeć

dyskryminacja

cała polska
Kilkaset szkół zostanie zlikwidowanych w całym kraju. W wielu
wypadkach decyzję samorządowców oprotestowują rodzice. Malejąca liczba
dzieci w placówkach przekłada się na wyższe koszty utrzymania szkół, które
ponoszą samorządy.

Źródło: Suchecka J., Szkoły – akcja likwidacja, „Wyborcza.pl”, 31.01.2015, http://wyborcza.
pl/1,75478,17338607,Szkoly___akcja_likwidacja.html (dostęp: 13.01.2016).
miejsce zamieszkania

dyskryminacja
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bursztynowo
Wójt gminy Świecie nad Osą, powołując się na konieczność Luty
poszukiwania środków na inwestycje, planuje zamknąć szkołę w Bursztynowie 2015
i przenieść dzieci do szkół w Świeciu i Linowie. Przeciwko planom zdecydowanie protestują rodzice uczniów i uczennic.

Źródło: Ernestowicz Ł., Wójt chce zamknąć szkołę w Bursztynowie w gminie Świecie nad Osą. Mieszkańcy
mówią: nie!, „Pomorska.pl”, 06.02.2015, http://www.pomorska.pl/wiadomosci/grudziadz/art/6465698,wojt-chce-zamknac-szkole-w-bursztynowie-w-gminie-swiecie-nad-osa-mieszkancy-mowia-nie,id,t.html (dostęp: 13.01.2016).
miejsce zamieszkania

11.

dyskryminacja

zielonki
Alek ma ADHD, szkoła uważa go za ucznia niegrzecznego: „zalał
łazienkę, przeklinał, chodził w trakcie lekcji po sali”. Wychowawczyni dokumentuje 15 negatywnych uwag dotyczących Alka od innych nauczycieli. Szkoła
kieruje przeciwko Alkowi sprawę do sądu. Sąd wszczyna postępowanie „celem
ustalenia, czy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji poprzez to, że sprawia
poważne problemy wychowawcze na terenie szkoły”. Szkoła nie chce rozmawiać na ten temat z rodzicami Alka, nie poinformowała ich o skierowaniu
sprawy do sądu.

Źródła: Szpunar O., Wantuch D., Szkoła wysyła nieposłusznego ucznia przed sąd, „Gazeta.pl”, 04.02.2015,
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,17354968,Szkola_wysyla_nieposlusznego_ucznia_przed_
sad.html (dostęp: 13.01.2016);
Szpunar O., Wantuch D., Sąd nad 12-letnim Alkiem z ADHD. Szkoła pozywa chłopca, z rodzicami nie
rozmawia, „Wyborcza.pl”, 13.02.2015, http://wyborcza.pl/1,76842,17400142,Sad_nad_12_letnim_Alkiem_z_
ADHD__Szkola_pozywa_chlopca_.html (dostęp: 13.01.2016).
zdrowie i stopień sprawności

12.

dyskryminacja

Nauczyciele oraz rodzice dzieci uczących się w szkole
w Stołpiu skarżą się na zachowanie dyrektorki szkoły, m.in. poniżanie uczniów
i uczennic. W artykułach pojawiają się informacje o uczniu, który usłyszał od
dyrektorki, że jest „adoptowany, mieszka w piwnicy bez światła, a więc nie ma
warunków do nauki, nie uczy się, bo roznosi ulotki”. Inny uczeń miał usłyszeć:
„w głowie burdel, w zeszycie burdel i w burdelu skończysz”. Dyrektorka została
zawieszona w obowiązkach do czasu zakończenia postępowań prowadzonych
przez rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli oraz prokuraturę rejonową.
stołpie k . chełma

Źródła: Barczyński J., Zespół Szkół w Stołpiu. Rodzice domagają się zmiany dyrektora, „Dziennikwschodni.pl”,
14.02.2015, http://www.dziennikwschodni.pl/chelm/n,150219845,zespol-szkol-w-stolpiu-rodzice-domagaja-sie-zmiany-dyrektora.html (dostęp: 13.01.2016);
Barczyński J., Wójt zawiesił dyrektorkę szkoły, a rodzice chcą jej odwołania. „Nie obrażałam uczniów”, „Dziennikwschodni.pl”, 20.02.2015, http://www.dziennikwschodni.pl/chelm/n,150219528,wojt-zawiesil-dyrektorke-szkoly-a-rodzice-chca-jej-odwolania-nie-obrazalam-uczniow.html (dostęp: 13.01.2016).
wiek
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sulmice
Prokuratura Rejonowa w Zamościu rozpoczęła postępowanie
w sprawie księdza uczącego w szkole podstawowej. Celem było zbadanie,
czy na lekcjach religii ksiądz dopuścił się molestowania jednej z uczennic.
Podejrzany ksiądz przyznał się do winy. Pokrzywdzonych jest pięcioro dzieci.
Ksiądz wkładał ręce pod ubrania i obmacywał uczennice. Dyrektorka szkoły
poinformowała o sprawie kuratorium i władze gminy dopiero po tym, jak
sprawę opisały media. W trakcie śledztwa ksiądz przyznał się do winy.

Źródła: Nowicka J., Czy ksiądz molestował uczennicę ze szkoły w Sulmicach koło Zamościa? Prokuratura bada
sprawę, „Polskatimes.pl”, 23.02.2015, http://www.polskatimes.pl/artykul/3761967,czy-ksiadz-molestowal-uczennice-ze-szkoly-w-sulmicach-kolo-zamoscia-prokuratura-bada-sprawe,id,t.html (dostęp: 13.01.2016);
Kad, Jack, Molestowanie dziewczynek. Ksiądz stracił parafię, dyrektorka szkoły zrezygnowała, „Wyborcza.pl”,
15.06.2015, http://lublin.wyborcza.pl/lublin/1,48724,18123675,Molestowanie_dziewczynek__Ksiadz_stracil_parafie_.html (dostęp: 13.01.2016).
płeć

14.

dyskryminacja

przemoc seksualna

golasowice
W szkole w Golasowicach lekcje zaczynają się od modlitwy
do Ducha Świętego. Modlitwa odmawiana jest codziennie w każdej klasie na
pierwszej lekcji. Skargę w tej sprawie do kuratorium wniósł ojciec jednego
z uczniów. Artykuł cytuje rzeczniczkę Ministerstwa Edukacji Narodowej, która
mówi: „W świetle konstytucji szkoła w ogóle nie powinna przenosić praktyk
z religii na inne lekcje”. Kurator sugeruje rozwiązanie sprawy przez odmawianie
modlitwy przed dzwonkiem na lekcję. 10-letni uczeń – syn mężczyzny, który
wniósł skargę, zaczyna spotykać się z wyzwiskami w szkole. Rodzice decydują
się o przeniesieniu chłopca do innej placówki.

Źródła: Goślińska M., Dzieci modlą się przed matematyką. Dyrektorka szkoły: „Nikt się dotąd nie skarżył”,
„Wyborcza.pl”, 24.02.2015, http://katowice.wyborcza.pl/katowice/1,35063,17474764,Dzieci_modla_sie_przed_
matematyka__Dyrektorka_szkoly_.html (dostęp: 13.01.2016);
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Smolak A., W Golasowicach dzieci przed lekcjami nadal się modlą, bo chcą. Ale to nie jedyny problem,
„Dziennikzachodni.pl”, 06.03.2015, http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/3774625,w-golasowicach-dzieci-przed-lekcjami-nadal-sie-modla-bo-chca-ale-to-nie-jedyny-problem,2,id,t,sa.html (dostęp: 13.01.2016);
Goślińska M., 10-letni uczeń musiał odejść ze szkoły. Przez modlitwę przed matematyką, „Wyborcza.pl”,
09.03.2015, http://katowice.wyborcza.pl/katowice/1,35063,17539838,10_letni_uczen_musial_odejsc_ze_
szkoly__Przez_modlitwe.html?piano_d=1 (dostęp: 13.01.2016).
wyznanie i bezwyznaniowość

15.

dyskryminacja

tarnów
Dwóch 17-letnich uczniów zostało oskarżonych przez Prokuraturę
Rejonową w Tarnowie o udział w wymuszeniach rozbójniczych. Nastolatkowie grozili i chcieli wymusić na swoim koledze z klasy m.in. zakup dla nich
ubrań (spodni i butów). Zgodnie z doniesieniami prasowymi, pokrzywdzony
jest uczniem z niepełnosprawnością intelektualną lub/oraz problemami ze
zdrowiem psychicznym. Chłopiec był szarpany, prześladowali go też inni
uczniowie – wymuszali odrabianie zadań, robienie zakupów spożywczych,
przekazywanie pieniędzy.

Źródło: Gąsiorek R., Gnębili kolegę, bo jest chory, „Dziennikpolski24.pl”, 27.02.2015, http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3766223,gnebili-kolege-bo-jest-chory,id,t.html (dostęp: 13.01.2016).
zdrowie i stopień sprawności

16.

dyskryminacja

przemoc

wejherowo
Dyrektor gimnazjum zapraszał do swojego gabinetu uczennice Marzec
w wieku 15–16 lat, a następnie kierował w kierunku ich nóg i intymnych części 2015
ciała telefon z aparatem. Część uczennic widziała telefon, część widziała błysk
flesza. Dziewczęta powiedziały innym nauczycielom, że odczuwały w tej sytuacji skrępowanie. Prokuratura odmówiła wszczęcia dochodzenia w sprawie.
Sprawą zajęła się komisja dyscyplinarna dla nauczycieli przy wojewodzie
pomorskim. Dyrektor ma trzyletni zakaz wykonywania zawodu.

Źródła: Karaś D., Dyrektor gimnazjum fotografował z ukrycia uczennice?, „Wyborcza.pl”, 02.03.2015,
http://wyborcza.pl/1,75248,17487594,Dyrektor_gimnazjum_fotografowal_z_ukrycia_uczennice_.
html?disableRedirects=true (dostęp: 13.01.2016); Kielas J., Gimnazjum w Bolszewie. Dyrektor poniósł konsekwencje za fotografowanie uczennic, „Wejherowo.naszemiasto.pl”, 29.05.2015, http://wejherowo.naszemiasto.
pl/artykul/gimnazjum-w-bolszewie-dyrektor-poniosl-konsekwencje-za,3403903,art,t,id,tm.html (dostęp:
13.01.2016).
płeć

17.

dyskryminacja

przemoc seksualna

lublin
Pełnoletni uczniowie protestują przeciwko zamykaniu szkoły podczas
przerw. Uczniowie mówią o tym, że o wypuszczenie ich poza szkołę muszą
prosić ochroniarza, który „czasem się zgadza, a czasem nie”. Dyrektorka szkoły
powołuje się na względy bezpieczeństwa. W artykule przywołana jest podobna
sytuacja z ubiegłego roku, mająca miejsce w II LO w Lublinie.

Źródło: Antoń-Jucha A., Nie możemy wychodzić ze szkoły w czasie przerw, drzwi pilnuje ochroniarz, „Dziennikwschodni.pl”, 04.03.2015, http://www.dziennikwschodni.pl/lublin/n,999993946,nie-mozemy-wychodzic-ze-szkoly-w-czasie-przerw-drzwi-pilnuje-ochroniarz.html (dostęp: 13.01.2015).
wiek

dyskryminacja

114

Edukacja antydyskryminacyjna. Ostatni dzwonek!

18.

Rozdział 4. Dyskryminacja w szkole na podstawie…

podkarpacie
Gminy na Podkarpaciu zgłosiły kuratorowi oświaty ponad
30 szkół do likwidacji. Główne przyczyny to malejąca liczba dzieci oraz brak
środków finansowych. Subwencja oświatowa z budżetu państwa wystarcza
niekiedy na pokrycie 50% wszystkich kosztów prowadzenia danej placówki.

Źródło: Terczyńska B., Ponad 30 szkół z Podkarpacia na liście do likwidacji, „Nowiny24.pl”, 05.03.2015,
http://www.nowiny24.pl/wiadomosci/podkarpacie/art/5811781,ponad-30-szkol-z-podkarpacia-na-liscie-do-likwidacji,id,t.html (dostęp: 13.01.2016).
miejsce zamieszkania

19.

dyskryminacja

W szkole podstawowej jedna z nauczycielek straszyła 5- i 6-letnie
dzieci, groziła im, zaklejała usta taśmą i obrażała. Nauczycielka została nagrana
dyktafonem przez jednego z uczniów. Na nagraniu słychać jej słowa: „Osoby,
które mają zaklejone buzie, podchodzą do mnie. Na czas śniadania zdejmuję
wam taśmę”, „Nawet nie próbuj podchodzić, bo będę musiała cię przywiązać do
stołu”, „Irytujecie mnie, gówniarze”. Nauczycielka została zawieszona w czynnościach zawodowych. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie i postawiła
nauczycielce zarzut znęcania się nad dziećmi.
szczodre

Źródła: bas, ml, natsa, Zaklejała uczniom usta taśmą. „Irytujecie mnie, gówniarze”, „Wyborcza.pl”, 09.03.2015,
http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35771,17540600,Zaklejala_uczniom_usta_tasma___Irytujecie_mnie__
gowniarze_.html (dostęp: 13.01.2016);
Gadawa M., Skandal w szkole w Szczodrem. Nauczycielka zakleiła uczniom usta taśmą, „Gazetawroclawska.pl”,
09.03.2015, http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/3778693,skandal-w-szkole-w-szczodrem-nauczycielka-zakleila-uczniom-usta-tasma-nagranie,id,t.html (dostęp: 13.01.2016).
wiek

20.

dyskryminacja

przemoc

kębłowo
Dyrekcja szkoły podstawowej wezwała policję do 9-letniego ucznia,
który zachowywał się niegrzecznie. Według matki „syn miał rzucić na podłogę
pióro, a w odpowiedzi nauczycielka miała zrzucić z ławki jego książki i inne
przybory. Nauczyciele nadal nie mogli zapanować nad rozemocjonowanym
uczniem, więc ostatecznie wezwano do niego policję oraz pogotowie”. „Syn
był przerażony”.

Źródło: Smuga T., 9-letni uczeń szkoły w Kębłowie miał być niegrzeczny, więc wezwano do niego policję,
„Dziennikbaltycki.pl”, 09.03.2015, http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/3777091,9letni-uczen-szkoly-w-keblowie-mial-byc-niegrzeczny-wiec-wezwano-do-niego-policje-wideo,id,t.html (dostęp: 13.01.2016).
wiek

21.

dyskryminacja

przemoc

W szkole podstawowej obowiązuje regulamin bardzo precyzyjnie
określający zachowanie dzieci, np. przed wejściem do klasy. Dzieci powinny
być ustawione w kolejności alfabetycznej, „mają plecaki położone na ziemi tuż
przy prawej nodze, ręce są ułożone wzdłuż tułowia, patrzą prosto, nie wydają
dźwięków i nie wykonują ruchów”. Część rodziców nie jest zadowolona z rozwiązania. Dyrekcja tłumaczy się skutecznością regulaminu w pracy z dziećmi
legnica

115

Edukacja antydyskryminacyjna. Ostatni dzwonek!

Rozdział 4. Dyskryminacja w szkole na podstawie…

z ADHD. Zastrzeżenia zgłosił Rzecznik Praw Dziecka, Ministerstwo Edukacji
Narodowej poprosiło kuratorium o kontrolę.
Źródła: Bożek M., SP nr 2 w Legnicy – kontrowersyjny regulamin, „Legnica.naszemiasto.pl”, 09.03.2015,
http://legnica.naszemiasto.pl/artykul/sp-nr-2-w-legnicy-kontrowersyjny-regulamin,3307761,1,art,t,id,n,
tm.html (dostęp: 13.01.2016);
Suchecka J., Dzieci „nie wykonują ruchów, nie wydają dźwięków”. Interweniuje rzecznik praw dziecka, MEN
wysyła kontrolę, „Wyborcza.pl”, 10.03.2015, http://wyborcza.pl/1,76842,17547285,Dzieci__nie_wykonuja_ruchow__nie_wydaja_dzwiekow__.html (dostęp: 13.01.2015).
wiek

22.

zdrowie i stopień sprawności

zdrowie

dyskryminacja

Od września 2015 roku w województwie śląskim zostanie zlikwidowanych blisko 100 placówek oświatowych: przedszkoli oraz szkół. Głównym
powodem zamykania szkół są czynniki ekonomiczne.
śląsk

Źródło: Domagała-Szymonek K., Szkoły do likwidacji w Katowicach, Bytomiu, Gliwicach. Listę 98 szkół
do likwidacji ma Kuratorium, „Dziennikzachodni.pl”, 11.03.2015, http://www.dziennikzachodni.pl/
artykul/3780633,szkoly-do-likwidacji-w-katowicach-bytomiu-gliwicach-liste-98-szkol-do-likwidacji-ma-kuratorium,id,t.html (dostęp: 13.01.2016).
miejsce zamieszkania

23.

dyskryminacja

białystok
Jeden z rodziców ucznia oburza się na fakt, że podczas przerw
szkoła jest zamykana, a uczniowie nie mogą z niej wyjść. Dyrektor szkoły
powołuje się na kwestie bezpieczeństwa oraz próbę ograniczenia palenia papierów przez młodzież.

Źródło: Boruch A., Zespół Szkół Technicznych zamykany podczas przerw. Rodzic skarży się na szkolną dyscyplinę, „Poranny.pl”, 18.03.2015, http://www.poranny.pl/wiadomosci/bialystok/art/4950845,zespol-szkol-technicznych-zamykany-podczas-przerw-rodzic-skarzy-sie-na-szkolna-dyscypline,id,t.html (dostęp: 13.01.2016).
wiek

24.

dyskryminacja

W budynku szkoły rozpoczęły się trzydniowe rekolekcje. Pierwszego dnia rekolekcji uczniowie wprowadzili do szkoły krzyż oraz ikonę Matki
Boskiej. Relację z wydarzenia na swoich stronach umieściła kuria – „ponad 500
uczniów miało okazję wysłuchać historii symboli, kerygmatu oraz dokonać
wyboru Jezusa Chrystusa, jako jedynego Pana i Zbawiciela. Całość uroczystości
przebiegła w podniosłym modlitewnym klimacie”. W sprawie zaprotestował
kłobuck
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ojciec jednego z uczniów. Według dyrektorki, uroczystość była „lekcją historii,
która wpisała się w początek rekolekcji”, a „modlitwa była dobrowolna”.
Źródło: Mamoń M., Sobkowski J., Uczniowie nieśli krzyż przez szkolny korytarz. MEN: Prawo tego nie
zabrania, „Wyborcza.pl”. 22.03.2015, http://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/1,48725,17635328,Uczn
iowie_niesli_krzyz_przez_szkolny_korytarz__MEN_.html (dostęp: 13.01.2016).
wyznanie i bezwyznaniowość

25.

dyskryminacja

Jeden z uczniów szkoły średniej został zatrzymany przez policję
w związku z podejrzeniami o propagowanie faszyzmu. 21-latek miał m.in.
wykonywać gest faszystowskiego pozdrowienia. Do zdarzeń dochodziło na
terenie szkoły, gesty były wykonywane wobec nauczycieli i nauczycielek. Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się do winy.
rzeszów

Źródło: Mam, Uczeń odpowie za faszystowskie pozdrowienie, „Wyborcza.pl”, 27.03.2015, http://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/1,34962,17666628,Uczen_odpowie_za_faszystowskie_pozdrowienie.html (dostęp: 13.01.2016).
pochodzenie narodowe i etniczne

kolor skóry

dyskryminacja

przemoc

mowa nienawiści

26.

szpęgawsk
Matka ucznia uczęszczającego do oddziału przedszkolnego
w szkole w Szpęgawsku oskarżyła jedną z nauczycielek o zaklejanie ust dziecku, używanie wulgarnego słownictwa oraz gorsze traktowanie dzieci, których
rodzice nie opłacili miesięcznych składek na rzecz jednostki. W wyjaśnienie
sprawy zaangażowała się policja oraz kuratorium w Tczewie. Cześć rodziców
ze Szpęgawska stanęła po stronie oskarżonej nauczycielki.

Źródła: Potocka E., Starogard Gdański: nauczycielka zerówki znęcała się nad uczniami?, „Onet.pl”, 30.03.2015,
http://wiadomosci.onet.pl/trojmiasto/starogard-gdanski-nauczycielka-zerowki-znecala-sie-nad-uczniami/931lc0 (dostęp: 13.01.2015);
Aa, Nauczycielka zakleiła dziecku usta? Sprawę bada policja, rodzice bronią wychowawczyni, „Tvn24.pl”,
30.03.2015, http://www.tvn24.pl/pomorze,42/pomorze-nauczycielka-zakleila-usta-dziecku,528284.html
(dostęp: 13.01.2015).
wiek

27.

status społeczno - ekonomiczny

dyskryminacja

przemoc

Przedstawiciele mniejszości podnoszą problem nieprawidłowości Kwiecień
przy wydatkowaniu subwencji oświatowej przeznaczonej na uczenie języków 2015
mniejszości narodowych i etnicznych. Główne zarzuty dotyczą niskiej jakości
prowadzonych zajęć oraz finansowania z subwencji działań niezwiązanych z jej
celem, np. remontów budynków szkolnych.
opole

Źródło: Ogiolda K., Opolskie gminy źle wydają subwencje oświatowe na mniejszość niemiecką, „Nto.pl”,
01.04.2015, http://www.nto.pl/serwisy/heimat/art/4661940,opolskie-gminy-zle-wydaja-subwencje-oswiatowe-na-mniejszosc-niemiecka,id,t.html (dostęp: 13.01.2016).
pochodzenie etniczne i narodowe
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Nauczycielka szkoły podstawowej na lekcji w klasie szóstej użyła
przemocy wobec ucznia, wychowanka domu dziecka, cierpiącego na padaczkę.
Chłopiec zapytał o to, czy może napić się wody, na co nauczycielka zareagowała przemocą i „nie odstępowała od chłopca”. Inne dzieci nagrały sytuację
telefonami oraz wezwały na pomoc innego nauczyciela. Prokuratora postawiła
nauczycielce zarzut naruszenia nietykalności osobistej. Kobieta została zawieszona przez dyrektora szkoły.
sienno

Źródło: pok, Prokuratura stawia zarzuty nauczycielce, która dusiła ucznia w Siennie, „Echodnia.eu”,
08.04.2015, http://www.echodnia.eu/radomskie/wiadomosci/lipsko/art/8122744,prokuratura-stawia-zarzuty-nauczycielce-ktora-dusila-ucznia-w-siennie,id,t.html (dostęp: 13.01.2016).
wiek

zdrowie i stopień sprawności

dyskryminacja

29.

status społeczno - ekonomiczny

przemoc

jarnołtówek
16-letni uczeń gimnazjum mocno kopnął 14-letnią uczennicę.
Ojciec dziewczyny mówi, że „chłopak się od dłuższego czasu do niej przyczepił
i ją molestuje”. Rodzic złożył zawiadomienie o sprawie na policji, wcześniej
wnioskował o to u dyrektora szkoły. Według dyrektora, „nie było podstaw do
zawiadomienia policji, a szkoła sama radziła sobie z problemem, m.in. przez
pogadanki na temat przemocy”.

Źródło: Strauchmann K., Fatalne skutki kopnięcia na przerwie w szkole w Jarnołtówku, 9.04.2015, „Nto.
pl”, http://www.nto.pl/wiadomosci/nysa/art/4662926,fatalne-skutki-kopniecia-na-przerwie-w-szkole-w-jarnoltowku,id,t.html (dostęp: 13.01.2016).
płeć

30.

dyskryminacja

przemoc

Nauczyciel wysyłał przynajmniej trzem uczennicom treści i zdjęcia
erotyczne. Korzystał z portalu społecznościowego. Policja potwierdziła, że kilka
lat temu ten sam mężczyzna został oskarżony o molestowanie seksualne. Byłe
uczennice szkoły w liście opisały zachowanie nauczyciela, jednak zdaniem prokuratury nie doszło wtedy do przestępstwa. Teraz nauczyciel został zawieszony
w pełnieniu obowiązków, a policja wszczęła postępowanie przygotowawcze.
sypniewo

Źródło: Knitter A., Nauczyciel wysyłał swoim uczennicom nagie fotki. Wpadł, „Pomorska.pl”, 23.04.2015, http://
www.pomorska.pl/wiadomosci/sepolno-krajenskie/art/6477716,nauczyciel-wysylal-swoim-uczennicom-nagie-fotki-wpadl,id,t.html (dostęp: 13.01.2016).
płeć
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pruszków
W szkole podstawowej w Pruszkowie zaplanowano pielgrzymkę
katolicką do Niepokalanowa. Wyjazd ma odbyć się w środku tygodnia zamiast
lekcji. Wyjazdy organizuje parafia, wychowawcy jadą jako opiekunowie. Dzieci,
które nie chodzą na religię, zostają w świetlicy lub bibliotece. Sprawę nagłośnił
jeden z rodziców.

Źródło: Karpieszczuk W., Pielgrzymka w godzinach lekcji? Kto nie chce, zostaje w świetlicy, „Wyborcza.
pl”, 25.04.2015, http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,17812737,Pielgrzymka_w_godzinach_lekcji__Kto_nie_chce__zostaje.html (dostęp: 13.01.2015).
wyznanie i bezwyznaniowość

32.

dyskryminacja

puławy
Matka jednej z uczennic zespołu szkół twierdzi, że w szkole regularnie przypomina się uczniom o konieczności płacenia składek na radę rodziców. Jej córka obawia się, że bez uiszczenia składki nie otrzyma świadectwa.
Rodzina jest w trudnej sytuacji finansowej i nie jest w stanie dokonać wpłaty.
Wicedyrektorka szkoły oświadcza, że składki są umarzane, jeśli rodziców na
nie nie stać, a świadectwa są zawsze wydawane.

Źródło: Szczęch R., Nieważne, czy zapłacisz składkę, świadectwo i tak dostaniesz, „Dziennikwschodni.pl”,
26.04.2015, http://www.dziennikwschodni.pl/pulawy/n,1000001936,niewazne-czy-zaplacisz-skladke-swiadectwo-i-tak-dostaniesz.html (dostęp: 13.01.2016).
status społeczno - ekonomiczny

33.

dyskryminacja

Uczeń liceum, Mateusz Brodnicki, ma porażenie mózgowe i zaburzenia wyobraźni przestrzennej. Jest dobry z języka angielskiego, marzy
o studiach filologicznych. Z powodu niedostosowania matury do potrzeb
uczniów z niepełnosprawnością, Mateusz już dwa razy nie zdał egzaminu
dojrzałości z matematyki. Jego ojciec mówi: „nie pomogło liczenie setek zadań,
korepetycje. Mateusz nie miał szans, bo arkusz nie był do niego dostosowany”.
Szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przyznaje, że „dostosowanie arkuszy
to potężny problem”. Mateusz zdał maturę za trzecim razem, ale w egzaminie
poprawkowym (w pierwszym podejściu brakowało mu jednego punktu).
witnica

Źródła: Suchecka J., Sprawą matury z matematyki licealisty z porażeniem mózgowym zajmie się Trybunał
Konstytucyjny?, „Wyborcza.pl”, 30.04.2015, http://wyborcza.pl/1,76842,17838333,Sprawa_matury_z_matematyki_licealisty_z_porazeniem.html (dostęp: 13 stycznia 2016);
Suchecka J., Na poprawkowej maturze matematyka znów dla wielu była za trudna. Ale nie dla Mateusza,
„Wyborcza.pl”, 11.09.2015, http://wyborcza.pl/1,75478,18758326,na-poprawkowej-maturze-matematyka-znow-dla-wielu-byla-za-trudna.html (dostęp: 13.01.2016).
zdrowie i stopień sprawności
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kraków
Zgodnie z prawem, uczniowie wskazani przez dyrekcję publicznej Maj
szkoły podstawowej jako znajdujący się w trudnej sytuacji mają prawo do 2015
bezpłatnego posiłku. Decyzji dyrekcji nie musi potwierdzać Ośrodek Pomocy
Społecznej, a liczba uczniów i uczennic korzystających z takiego wsparcia nie
może przekroczyć 20% liczby dzieci objętych dożywianiem w gminie. Z jednej
strony, praktyki stosowania kwoty 20% na placówkę (zamiast na całą gminę),
z drugiej strony, kontrole pomocy społecznej w domach uczniów i uczennic
korzystających z posiłków, sprawiają, że środki na darmowe obiady nie są
wykorzystywane w całości.

Źródło: Szpunar O., Niedojedzone szkolne obiady z ministerialnego programu, „Wyborcza.pl”, 02.05.2015,
http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,44425,17848185,Niedojedzone_szkolne_obiady_z_ministerialnego_programu.html (dostęp: 13.01.2016).
status społeczno - ekonomiczny

35.

dyskryminacja

białystok
Matka ucznia szkoły podstawowej zgłosiła redakcji, że dzieci będą
zwalniane z ostatniej lekcji w szkole w związku z udziałem w mszy świętej
odprawianej z okazji uroczystości 90-lecia lokalnej parafii.

Źródło: Romaniuk E., Uczniowie wcześniej wyjdą ze szkoły, żeby zdążyć na mszę, „Wyborcza.pl”, 11.05.2015,
http://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/1,35241,17900052,Uczniowie_wczesniej_wyjda_ze_szkoly__zeby_zdazyc_na.html (dostęp: 13.01.2016).
wyznanie i bezwyznaniowość

36.

dyskryminacja

czekanów
Sołtys wsi i jednocześnie prezes stowarzyszenia prowadzącego
szkołę podstawową został zatrzymany w związku z molestowaniem 13-letniej
uczennicy. Mężczyzna miał zamknąć się w klasie z dziewczynką i doprowadzić
do innej czynności seksualnej. Sprawę zgłosił jeden z uczniów, dzwoniąc pod
numer 112.

Źródło: KSkib, Sołtysowi z Czekanowa postawiono zarzuty, „Podlasie24.pl”, 12.05.2015, irbnb.pl/ (dostęp:
13.01.2016).
płeć

37.

przemoc seksualna

izdebnik
Uczniowie mieli wybrać patrona szkoły spośród czterech postaci:
św. Franciszka, ks. Twardowskiego, Stanisława Dwernickiego – pierwszego
dyrektora placówki oraz króla Jana III Sobieskiego. W głosowaniu najwięcej
głosów uczniów zdobył ks. Twardowski. Dyrektorka wraz z gronem pedagogicznym forsowała kandydaturę św. Franciszka. Po wyborach, opiekunka
samorządu uczniowskiego zabroniła ujawniania wyników, następnie zmieniono regulamin wyborów i poszerzono grono uprawnionych do głosowania
o rodziców i nauczycieli. Uczniowie poznali jednak wynik pierwszych wyborów
z przecieków. Dyrektorka odwołała uczennicę – przewodniczącą samorządu
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uczniowskiego, a pozostałym członkom i członkiniom wydała polecenie napisania samokrytyki wraz z przeprosinami. W sprawie zainterweniowali rodzice.
Wójt zawiesił dyrektorkę w obowiązkach.
Źródła: Szkutnik R., Izdebnik: dyrekcja szkoły manipulowała przy głosowaniu na patrona szkoły, „Gazetakrakowska.pl”. 15.05.2015, http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3863337,izdebnik-dyrekcja-szkoly-manipulowala-przy-glosowaniu-na-patrona-szkoly,id,t.html (dostęp: 13.01.2016);
Szkutnik R., Wadowickie. Szkoła oblała egzamin z demokracji, „Gazetakrakowska.pl” 18.05.2015, http://www.
gazetakrakowska.pl/artykul/3865791,wadowickie-szkola-oblala-egzamin-z-demokracji,id,t.html (dostęp:
13.01.2016).
wiek

38.

dyskryminacja

krasnobród
Hymn zespołu szkół podstawowych, inspirowany „Rotą” Marii
Konopnickiej, zawiera słowa „my mamy krzyża i orła znak”, oraz „tak nam
dopomóż Bóg”. To tzw. „Dziecięca Rota”. W sprawie zaprotestowała część
rodziców, którzy mówią również o organizowanych przez szkołę działaniach
typu kolędowanie, spotkanie opłatkowe czy konkurs „Moja Korona dla Matki
Bożej”. Według kuratorium, które przeprowadziło postępowanie wyjaśniające, „dzieci nie mają obowiązku śpiewania hymnu, jeśli nie jest zgodny z ich
światopoglądem”.

Źródła: Gmiterek-Zabłocka A., „Tak nam dopomóż Bóg” w hymnie świeckiej szkoły. I słowa o „znaku krzyża”,
„Tok.fm”. 15.05.2015, http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103454,17922769,_Tak_nam_dopomoz_Bog__w_hymnie_swieckiej_szkoly__I.html (dostęp: 13.01.2016);
Kasperska A., „My mamy krzyża i orła znak”. Dziecięca Rota poróżniła szkołę, „Dziennikwschodni.pl”,
17.07.2015, www.dziennikwschodni.pl, http://www.dziennikwschodni.pl/zamosc/n,1000164711,my-mamy-krzyza-i-orla-znak-dziecieca-rota-poroznila-szkole.html (dostęp: 13.01.2016).
wyznanie i bezwyznaniowość

39.

dyskryminacja

Zgodnie z prawem, gminy mają obowiązek zapewnić uczniom
i uczennicom z niepełnosprawnościami bezpłatny dowóz do szkoły. Samorządy
nie realizują tego obowiązku, powołując się na zapisy, że dowóz przysługuje
wyłącznie do najbliższej placówki. Problemem jest to, że szkoły położone
najbliżej miejsca zamieszkania uczniów i uczennic mogą nie być w ogóle
lub w ograniczony sposób dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Ministerstwo Edukacji Narodowej „najbliższą szkołę” interpretuje
jako „szkołę zapewniającą uczniowi realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu
o potrzebie kształcenia specjalnego, położoną najbliżej jego miejsca zamieszkania”. W tym rozumieniu, taka szkoła może znajdować się na terenie innej
gminy, powiatu lub województwa. MEN nie ma jednak możliwości prawnych,
aby egzekwować te zapisy.
białystok

Źródło: PAP, Bezpłatny dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół to obowiązek gmin, „Wyborcza.pl”,
17.05.2015, http://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/1,35241,17932368,Bezplatny_dowoz_niepelnosprawnych_
uczniow_do_szkol.html (dostęp: 13.01.2016).
zdrowie i stopień sprawności
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Szczecińscy radni zadecydowali, że stypendia edukacyjne za wybitne osiągnięcia w nauce będą przyznawane wyłącznie uczniom i uczennicom mieszkającym w Szczecinie. Głosy protestu słychać ze strony rodziców
i nauczycieli, zwłaszcza w szczecińskich liceach. Jeden z ojców mówi: „mój
syn jest laureatem olimpiad, rozsławia szczecińskie liceum, ale nagrody od
prezydenta nie dostanie, bo mieszka za miastem”. Jedna z dyrektorek liceum
mówi, że „ma też prymusów z Gryfina, Goleniowa, Stargardu, a nawet z woj.
lubuskiego i dolnośląskiego. – Zachęcam ich, by w tamtejszych urzędach gmin
składali wnioski o stypendia”.
szczecin

Źródło: Maciejewski T., Mieszkasz za miastem? Nagrody nie ma. Szczecin szykanuje część zdolnych uczniów?,
„Wyborcza.pl”, 18.05.2015, http://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/1,34959,17941320,Mieszkasz_za_miastem__
Nagrody_nie_ma__Szczecin_szykanuje.html (dostęp: 13.01.2016).
miejsce zamieszkania

41.

dyskryminacja

Uczennica liceum twierdzi, że katechetka prowadząca zajęcia z wychowania do życia w rodzinie powiedziała, że „nie będzie instruować, jak
zakładać prezerwatywę, bo to nie jest amerykański film”. Dyrektorka liceum
komentuje, że „nie może zgadzać się na wszelkie zachcianki uczniów”, a katechetka prowadząca lekcje ma stosowne uprawnienia.
radom

Źródło: Wiśniewska K. M., Katechetka uczy WDŻ: „Nie będzie o prezerwatywach, to nie USA”, „Wyborcza.
pl”, 19.05.2015, http://radom.wyborcza.pl/radom/1,48201,17943266,Katechetka_uczy_WDZ___Nie_bedzie_o_
prezerwatywach_.html (dostęp: 13.01.2016).
wyznanie i bezwyznaniowość

42.

dyskryminacja

Uczniowie szkoły podstawowej na szkolnej dyskotece odśpiewali
piosenkę zespołu Gang Albanii pod tytułem „Klub go go”. Imprezę prowadził
didżej, piosenka, zgodnie z zasadami dyskoteki, została puszczona na życzenie
uczniów. Tekst piosenki w poniżający, wulgarny i przedmiotowy sposób traktuje kobiety. Nauczyciele przerwali odtwarzanie piosenki, jednak jeden z uczniów
nagrał filmik z tego zdarzenia i opublikował go w internecie. Dyrekcja szkoły
wasilków
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powiadomiła policję. Troje uczniów, którzy nagrali filmik i go udostępnili,
zostało ukaranych naganą, nie wyklucza się ich wyrzucenia ze szkoły250.
Źródło: Januszkiewicz J., Szkoła podstawowa w Wasilkowie. Gang Albanii „Klub go go” zaśpiewały
dzieci na szkolnej dyskotece, „Poranny.pl”, 26.05.2015, http://www.poranny.pl/wiadomosci/wasilkow/
art/4965916,szkola-podstawowa-w-wasilkowie-gang-albanii-klub-go-go-zaspiewaly-dzieci-na-szkolnej-dyskotece-wideo,id,t.html (dostęp: 13.01.2016).
płeć

43.

wiek

dyskryminacja

bydgoszcz
W zespole szkół powstaje klasa sportowa o profilu rugby. Artykuł
informuje, że „rodzice mogą zgłaszać do klasy swoich synów”. W wyniku dalszej korespondencji TEA z kuratorium dowiadujemy się, że „do klasy zostało
przyjętych 12 dziewcząt”.

Źródło: Bor, Klasa rugby w gimnazjum. Tylko dla chłopców, „Sport.pl”, 06.05.2015, http://www.bydgoszcz.
sport.pl/sport-bydgoszcz/1,130843,17869332,Klasa_rugby_w_gimnazjum__Tylko_dla_chlopcow.html (dostęp: 13.01.2016).
płeć

44.

dyskryminacja

15-letnia Weronika popełniła samobójstwo, wbiegając pod samo- Czerwiec
chód chwilę po zakończeniu lekcji w gimnazjum i rozmowie z pedagogiem. 2015
Uczniowie i uczennice jako winnego tragicznej decyzji uczennicy wskazali
jednego z nauczycieli. Mężczyzna – wychowawca Weroniki – miał już wcześniej „uporczywie nękać jedną z uczennic”, w jego sprawie interweniowało
kuratorium. Nauczyciel został zwolniony z pracy, ale z powodu przedawnienia
i uchybień formalnych w skardze, został do niej szybko przywrócony. Weronika
była administratorką szkolnej, zamkniętej grupy na forum społecznościowym, na którym uczniowie negatywnie oceniali nauczycieli, w tym swojego
wychowawcę. Prywatne wpisy dotarły do pedagoga szkolnego. Dziewczyna
i inni uczniowie byli straszeni konsekwencjami, w tym zgłoszeniem sprawy
na policję. Na problemy w relacjach z nauczycielami skarżyli się także byli
uczniowie szkoły. Wychowawca Weroniki został zawieszony, kurator chce
odwołania dyrektorki szkoły, prokuratura wszczęła postępowanie.
popielawy

Źródła: Kosmatka J., Tragedia w Popielawach. Rodzice żądają odwołania dyrektor szkoły, „Dzienniklodzki.
pl”, 01.06.2015, http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3884909,tragedia-w-popielawach-rodzice-zadaja-odwolania-dyrektor-szkoly,1,id,t,sa.html (dostęp: 13.01.2016);
Urazińska A., Weronika wbiegła pod tira, bo nauczyciel wyciągnął prywatne wpisy z Facebooka?, „Wyborcza.
pl”, 29.06.2015, http://wyborcza.pl/1,87648,18266238,Weronika_wbiegla_pod_tira__bo_nauczyciel_wyciagnal.html (dostęp: 13.01.2016).
wiek

płeć
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250 Przypadek ten traktujemy jako przykład dyskryminacji ze względu na płeć (obecność seksistowskich
treści w przestrzeni szkoły) oraz dyskryminacji ze względu na wiek (wezwanie policji do uczniów, którzy
zarejestrowali zdarzenie i je ujawnili).
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cała polska
Egzaminy maturalne w niewielkim stopniu uwzględniają potrzeby specjalne dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Niektórzy uczniowie
i uczennice – z porażeniem mózgowym, porażeniem czterokończynowym,
dysleksją, dyskalkulią, mimo dobrych wyników w nauce i osobistych planów,
nie są w stanie zdać matury i kontynuować edukacji na poziomie wyższym.
Obniża to ich szanse na większą samodzielność i pracę zawodową.

Źródło: Suchecka J., Brzezińska K., Czy dyslektyk może zdać maturę?, „Wyborcza.pl”, 02.06.2015, http://
wyborcza.pl/duzyformat/1,145319,18037376,Czy_dyslektyk_moze_zdac_mature_.html (dostęp: 13.01.2016).
zdrowie i stopień sprawności

46.

dyskryminacja

gdańsk
Anna Kołakowska, radna Prawa i Sprawiedliwości oraz nauczycielka historii w szkole podstawowej próbowała, wraz z innymi osobami, m.in.
związanymi z Obozem Narodowo-Radykalnym zablokować Marsz Równości
w Gdańsku. Była ubrana w bluzę z napisem „lepiej być martwym niż czerwonym”, przez megafon wykrzykiwała hasło „homoseksualizm jest przejawem
zepsucia moralnego i upodobaniem”. Do ochraniającej zgromadzenie policji
zwróciła się ze słowami „zróbcie porządek z tymi pedałami, a nie z nami”.
W sprawie zainterweniował kurator oświaty oraz wojewoda pomorski, który
rozpoczął postępowanie dyscyplinarne. Ostatecznie, rzecznik dyscyplinarny
dla nauczycieli uznał, że zachowanie Kołakowskiej nie uchybia godności nauczyciela, a „wolność jednostki do zabierania głosu, wyrażania opinii w sprawach publicznych to jeden z fundamentów demokratycznego państwa”.

Źródła: Włodkowska K., Postępowanie dyscyplinarne wobec gdańskiej radnej PiS?, „Wyborcza.pl”, 02.06.2015,
http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/1,35636,18032621,Postepowanie_dyscyplinarne_wobec_gdanskiej_radnej.html (dostęp: 13.01.2016);
Włodkowska K., Ostra reakcja wojewody za słowa radnej PiS o „pedałach”, „Wyborcza.pl”, 03.06.2015, http://
trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/1,35636,18041259,Ostra_reakcja_wojewody_za_slowa_radnej_PiS_o__pedalach_.html (dostęp: 13.01.2016);
Włodkowska K., Żadnych konsekwencji dla nauczycielki z PiS za słowa o „pedałach”, „Wyborcza.pl”, 30.09.2015,
http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/1,35636,18934764,gdansk-zadnych-konsekwencji-dla-nauczycielki-z-pis-za-slowa.html (dostęp: 13.01.2016).
orientacja seksualna

dyskryminacja

przemoc

mowa nienawiści
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łukta
Prokuratura Rejonowa w Ostródzie postawiła zarzuty nauczycielce
z zespołu szkolno-przedszkolnego. Czwórka sześcioletnich dzieci miała być
szarpana, duszona, ciągnięta za włosy. Stosowaną przez kobietę karą był zakaz jedzenia podczas obiadu. Problem poruszyli rodzice dzieci w rozmowie
z dyrektorem, który zdecydował się powiadomić prokuraturę. Nauczycielka
została zawieszona.

Źródło: gkr/x-news, „Dusiła, szarpała za włosy”. Nauczycielka z zarzutem znęcania się nad dziećmi,
„Nowiny24.pl”, 11.06.2015, http://www.nowiny24.pl/polska-i-swiat/art/5826767,dusila-szarpala-za-wlosy-nauczycielka-z-zarzutem-znecania-sie-nad-dziecmi-wideo,id,t.html (dostęp: 13.01.2016).
wiek

48.

dyskryminacja

przemoc

Uczniowie i uczennice gimnazjum przygotowali wystawę pod
hasłem „Stop dyskryminacji!”. Na plakatach przygotowanych metodą kolaży
pojawiły się hasła „Radość seksu lesbijskiego”, „Chłopak, którego chciałem
mieć całe życie”, fotografie Roberta Biedronia i Anny Grodzkiej, fragmenty
Deklaracji Praw Człowieka, zdjęcia całujących się mężczyzn czy Jodie Foster
z partnerką. Wystawę poprzedzały warsztaty antydyskryminacyjne dla młodzieży, w całym projekcie udział wzięło 60 uczniów i uczennic. O projekcie
wiedzieli rodzice, którzy nie zgłosili zastrzeżeń. Po sprzeciwie wobec wystawy
wyrażonym przez Obóz Narodowo-Radykalny, w szkole zainterweniował wójt.
Wystawa została zdjęta, a kuratorium wszczęło kontrolę.
piątkowisko

Źródła: Kałach M., Całujący się mężczyźni na szkolnym plakacie. Narodowcy: „To promocja zboczenia”,
„Dziennklodzki.pl”, 14.06.2015, http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3899249,calujacy-sie-mezczyzni-na-szkolnym-plakacie-narodowcy-to-promocja-zboczenia,id,t.html (dostęp: 13.01.2016);
Urazińska A., Gimnazjaliści robią wystawę o tolerancji. Na zdjęciach… Biedroń, Grodzka, Wurst… Narodowcy
protestują i dyrekcja zwija plakaty, „Wyborcza.pl”. 17.06.2015, http://wyborcza.pl/1,75478,18134816,Gimnazj
alisci_robia_wystawe_o_tolerancji__Na_zdjeciach.html (dostęp: 13.01.2016).
orientacja seksualna

49.

tożsamość płciowa

dyskryminacja

skórzewo
Część rodziców uczniów i uczennic szkoły podstawowej wystąpiła
z pomysłem przystąpienia placówki do programu „Szkoła Przyjazna Rodzinie”.
Celem inicjatywy jest „ochrona dzieci przed szkodliwymi treściami, w szczególności promującymi przedwczesną inicjację seksualną, kwestionującymi
biologiczną oraz kulturową stabilność ról płciowych kobiet i mężczyzn oraz
głoszących odrębność płci społecznej od biologicznej”.

Źródło: Nyczka T., Szkoła będzie walczyć z gender? Rada rodziców jest za, „Wyborcza.pl”, 15.06.2015, www.
gazeta.pl, http://poznan.wyborcza.pl/poznan/1,36001,18120416,Szkola_bedzie_walczyc_z_gender__Rada_rodzicow_jest.html (dostęp: 13.01.2016).
wyznanie i bezwyznaniowość

dyskryminacja
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słupsk
Uczniowie zespołu szkół skarżą się na jedną z nauczycielek, „czują
się przez nią szykanowani, obrażani i niesprawiedliwie oceniani”. Uczniowie
rezygnują z nauki lub przenoszą się do innych klas, aby uniknąć kontaktu
z nauczycielką. „Przynajmniej jedna z uczennic ze stanami lękowymi trafiła
do psychiatry”. Komisja Dyscyplinarna przy wojewodzie pomorskim udzieliła nauczycielce nagany, jednocześnie nakazując dyrekcji przywrócenie jej
do pracy.

Źródło: Zacharzewska M., Konfliktem z nauczycielką w budowlance zainteresowaliśmy MEN i Rzecznika
Praw Dziecka, „Gp24.pl”, 18.06.2015, http://www.gp24.pl/wiadomosci/slupsk/art/4858205,konfliktem-z-nauczycielka-w-budowlance-zainteresowalismy-men-i-rzecznika-praw-dziecka,id,t.html (dostęp:
13.01.2016).
wiek

51.

dyskryminacja

przemoc

Od dwóch tygodni trwa protest okupacyjny uczniów i rodziców
gimnazjum. W szkole uczy się tylko czworo uczniów, nie zgadzają się oni na
likwidację szkoły – do jej ukończenia pozostał im tylko rok. W klasie uczą się
uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodzice wierzą, że
mała klasa to najlepsze rozwiązanie dla ich dzieci.
łomża

Źródło: Chojnowski P., Protest uczniów i rodziców gimnazjum. Nie opuszczają szkoły, „Wspolczesna.pl”,
20.06.2015, http://www.wspolczesna.pl/wiadomosci/lomza/art/4938227,protest-uczniow-i-rodzicow-gimnazjum-nie-opuszczaja-szkoly,id,t.html (dostęp: 13.01.2016).
miejsce zamieszkania

52.

zdrowie i stopień sprawności

dyskryminacja

Pobieranie wpłat na zakup sprzętu multimedialnego w szkole
podstawowej zbiegło się z zakończeniem roku i wydawaniem świadectw. Dyrektorka zapewnia o dobrowolności wpłat i informuje, że decyzja o zbiórce
została podjęta wspólnie z radą rodziców. Jeden z ojców zgłasza wątpliwości:
„Nie wiem, co by się stało, gdybyśmy tych pieniędzy nie wpłacili. Jakieś krzywe
spojrzenia ze strony nauczycieli, np. inne traktowanie dzieci. W ten sposób
rodziców trzyma się w szachu”.
wyszogród

Źródło: Jaroszewski D., W Wyszogrodzie na koniec roku każdy rodzic daje 8 zł, „Wyborcza.pl”, 26.06.2015,
http://plock.wyborcza.pl/plock/1,35710,18258984,W_Wyszogrodzie_na_koniec_roku_kazdy_rodzic_daje_8.
html?disableRedirects=true (dostęp: 13.01.2016).
status społeczno - ekonomiczny

53.

dyskryminacja

14-letni Dominik, uczeń gimnazjum w Bieżuniu popełnił samobójstwo. W liście pożegnalnym do mamy napisał „jestem zerem”. Według matki,
Dominik był przez długi czas szykanowany, prześladowany i dręczony przez
swoich rówieśników. Pretekstem do przemocy był styl ubierania się i dbałość
o fryzurę. Dominik był wyzywany od „pedziów”. O incydentach wiedzieli
bieżuń
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nauczyciele i nauczycielki. W sprawie śmierci Dominika postępowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Płocku.
Źródła: Mat. prasowe, Samobójstwo Dominika z Bieżunia. KPH oskarża MEN: „Brak reakcji na seksizm i homofobię w szkołach”, „Polskatimes.pl”, 30.06.2015, http://www.polskatimes.pl/artykul/3920453,samobojstwo-dominika-z-biezunia-kph-oskarza-men-brak-reakcji-na-seksizm-i-homofobie-w-szkolach,id,t.html
(dostęp: 13.01.2016);
Deja M., Burza po samobójstwie 14-letniego Dominika z Bieżunia. Prokuratura bada sprawę, „Polskatimes.pl”,
03.07.2015, http://www.polskatimes.pl/artykul/3923891,burza-po-samobojstwie-14letniego-dominikaz-biezunia-prokuratura-bada-sprawe-video,id,t.html (dostęp: 13.01.2016).
wygląd

54.

płeć

orientacja seksualna

dyskryminacja

przemoc

białystok
19-letni Dominik w internecie znieważał muzułmanów, nazywając Lipiec
ich „brudnymi kurwami” i zachęcał do podpalenia meczetu w Kruszynianiach. 2015
Dominik jest uczniem zespołu szkół w województwie świętokrzyskim, podpisywał się ksywką. Chłopak przyznał się do winy, wcześniej nie był karany.

Źródło: Klimowicz J., 19-letni uczeń nawoływał do podpalenia meczetu w Kruszynianiach, „Wyborcza.
pl”, 07.07.2015, http://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/1,35241,18317737,19-letni-uczen-nawolywal-do-podpalenia-meczetu-w-kruszynianach.html (dostęp: 13.01.2016).
wyznanie

55.

pochodzenie etniczne

dyskryminacja

przemoc

mowa nienawiści

Na terenie gminy Olszanica uczy się 44 dzieci z gminy Lesko.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie uznała, że wójt nie ma prawa
finansować z budżetu gminy kosztów dojazdu dzieci mieszkających poza jej
granicami. Sprawa dotyczy nie tyle transportu, lecz „walki o dzieci” pomiędzy
samorządami, a tym samym o wysokość subwencji oświatowej, która trafia
do budżetu gminy. W efekcie konfliktu, rodzice są zmuszeni do przeniesienia
dzieci do szkół w gminie lub płacenia z własnej kieszeni za dojazdy. Skala
problemu jest o wiele większa i dotyczy także innych gmin.
olszanica

Źródło: Janik A., Za dojazd do szkoły zapłacą teraz rodzice, „Nowiny24.pl”, 13.07.2015, http://www.nowiny24.
pl/bieszczady/art/5830847,za-dojazd-do-szkoly-zaplaca-teraz-rodzice,id,t.html (dostęp: 13.01.2016).
miejsce zamieszkania

Brak zdarzeń

dyskryminacja

Sierpień
2015
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kielce
Katecheta i zarazem dyrektor gimnazjum w Kielcach zadecydował Wrzesień
o inauguracji roku szkolnego mszą świętą w kościele Miłosierdzia Bożego. 2015
Pierwsza lekcja ma odbyć się normalnie, następnie wszyscy uczniowie i uczennice przejdą do kościoła. Dyrektor twierdzi, że „dzieci, które nie uczęszczają
na religię, zostaną w szkole i będą miały zapewnioną opiekę”. Kurator oświaty
nie widzi w sytuacji niczego problematycznego.

Źródło: Kosiek A., W Gimnazjum nr 9 w Kielcach przerwą lekcje. By uczniowie poszli do kościoła, „Wyborcza.pl”, 02.09.2015, http://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,47262,18697800,w-gimnazjum-nr-9-w-kielcach-przerwa-lekcje-by-uczniowie-poszli.html (dostęp: 13.01.2016).
wyznanie i bezwyznaniowość

57.

dyskryminacja

Z powodu odpustu i uroczystości katolickich w lokalnej
parafii część szkół w Janowie Lubelskim odwołała lekcje. W miejscowości działa
jedna szkoła podstawowa, gimnazjum i trzy szkoły ponadgimnazjalne. Szkoły
mają być otwarte, dzieci mogą spędzić czas w świetlicy. W sprawie protestowali rodzice. Kuratorium wszczęło kontrolę i stwierdziło niezgodność działań
niektórych dyrektorów z przepisami prawa. Ocena kuratorium ma wpływ na
pięcioletnią ocenę ich pracy.
janów lubelski

Źródła: Sulowski K., Wszystkie szkoły w mieście zamknięte. W parafii będzie odpust, „Wyborcza.pl”, 07.09.2015,
http://lublin.wyborcza.pl/lublin/1,48724,18720433,wszystkie-szkoly-w-miescie-zamkniete-w-parafii-bedzie-odpust.html (dostęp: 13.01.2016);
Aa, Odpust w parafii w Janowie Lubelskim. Uczniowie nie idą do szkoły, kuratorium prosi o wyjaśnienia,
„Dziennikwschodni.pl”, 07.09.2015, http://www.dziennikwschodni.pl/lubelskie/n,1000167204,odpust-w-parafii-w-janowie-lubelskim-uczniowie-nie-ida-do-szkoly-kuratorium-prosi-o-wyjasnienia.html (dostęp:
13.01.2016);
Sulowski K., Szkoły zamknięte z powodu odpustu. Kuratorium: były uchybienia, „Wyborcza.pl”, 23.10.2015,
http://lublin.wyborcza.pl/lublin/1,48724,19074715,szkoly-zamkniete-z-powodu-odpustu-kuratorium-wykazalo-uchybienia.html (dostęp: 13.01.2016).
wyznanie i bezwyznaniowość

58.

dyskryminacja

łódź
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi przekazał dyrektorom szkół
informację o zredukowaniu liczby godzin lekcji etyki do jednej (zamiast dwóch)
tygodniowo. Urząd tłumaczył decyzję względami finansowymi. W sprawie zaprotestował jeden z nauczycieli, przypominając, że „zmniejszenie zajęć z etyki
przy zachowaniu dwóch godzin religii narusza gwarantowaną przez konstytucję
zasadę równego traktowania obywateli”. Po interwencji urząd zgodził się na
finansowanie dwóch godzin etyki. „Problem w tym, że większość szkół nie ma
pojęcia, że urzędnicy zmienili zdanie”.

Źródło: Tatarzyńska K., Etyka w szkołach. Magistrat chciał zmniejszyć liczbę lekcji, „Wyborcza.pl”, 11.09.2015,
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35153,18753690,etyka-w-szkolach-magistrat-chcial-zmniejszyc-liczbe-lekcji.
html (dostęp: 13.01.2016).
wyznanie i bezwyznaniowość
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Pełnoletni uczniowie nie mogą wyjść na przerwę poza teren szkoły. Dyrektorka powołuje się na względy bezpieczeństwa, ale wspomina też
o problemie palenia papierosów przez uczniów, na które skarżyli się sąsiedzi
szkoły. Kuratorium po rozpoznaniu sprawy przyznało rację dyrekcji: „Szkoła
zobowiązana jest zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczniom, a równe
traktowanie uczniów klas pierwszych i czwartych jest wartością nadrzędną
tuż po kwestii bezpieczeństwa”.
wrocław

Źródło: Demczyszak G., Szkoła wciąż trzyma pełnoletnich uczniów pod kluczem. Kuratorium: ma rację,
„Polskatimes.pl”, 11.09.2015, http://www.polskatimes.pl/artykul/7493797,szkola-wciaz-trzyma-pelnoletnich-uczniow-pod-kluczem-kuratorium-ma-racje,id,t.html (dostęp: 13.01.2016).
wiek

60.

dyskryminacja

Biskup Henryk Tomasik odwiedził liceum ogólnokształcące w Radomiu. Wizyta odbyła się z inicjatywy biskupa, trwała 45 minut. W spotkaniu
udział wzięli uczniowie i uczennice, którzy w tym czasie mieli lekcje religii i lekcje wychowawcze oraz „po dwóch przedstawicieli z innych klas”. Biskup mówił
o Światowych Dniach Młodzieży, które odbędą się w lipcu 2016 r. w Krakowie.
radom

Źródło: Wiśniewska K. M., Biskup na wizytacji w liceum, „Wyborcza.pl”, 18.09.2015, http://radom.wyborcza.
pl/radom/1,48201,18849276,biskup-na-wizytacji-w-liceum-w-czasie-lekcji.html (dostęp: 13.01.2016).
wyznanie i bezwyznaniowość

61.

dyskryminacja

Ksiądz Jacek Międlar uczy religii w zespole szkolno-przedszkol- Październik
nym. Pod koniec września brał udział w manifestacji antyimigranckiej zorga- 2015
nizowanej przez Obóz Narodowo-Radykalny. Podczas marszu krzyczano m.in.
„Jebać Araba”. Sam ksiądz w swoim przemówieniu mówił m.in.: „potrzebujemy
męstwa i odwagi, ale nie od Allaha i lewaków”. Parafia św. Anny, w której
pracuje ks. Międlar, nie podlega kurii, lecz Zgromadzeniu Księży Misjonarzy.
wrocław

Źródło: Harłukowicz J., Kto zatrzyma księdza? Brał udział w ksenofobicznym marszu, „Wyborcza.pl”,
03.10.2015, http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35771,18956369,kto-zatrzyma-ksiedza-bral-udzial-w-ksenofobicznym-marszu.html (dostęp: 13.01.2016).
wyznanie

pochodzenie narodowe i etniczne

mowa nienawiści

kategoria pobytowa

przemoc
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świnoujście
Uczeń szkoły podstawowej został pobity przez swoich kolegów,
z którymi znał się od zerówki. Pretekstem miało być „obcobrzmiące nazwisko”.
Podczas bicia chłopcy krzyczeli „ty imigrancie!”. W rozmowie z pedagogiem
przyznali, że inspirację do przemocy wzięli z marszu „przeciwko islamizacji”,
który parę dni wcześniej przeszedł przez Świnoujście.

Źródło: Pobili ucznia. Krzyczeli „ty imigrancie!”, „Swinoujskie.info”, 08.10.2015, http://www.swinoujskie.
info/2015/10/08/pobito-ucznia-bo-mial-ciemna-karnacje-krzyczeli-ty-imigrancie/ (dostęp: 13.01.2016).
wyznanie

63.

kategoria pobytowa

przemoc

Rodzice interweniują w sprawie jakości zajęć z edukacji seksualnej
prowadzonych przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej w gimnazjach. Zajęcia
finansowane są ze środków miejskich. Na lekcjach uczniowie i uczennice mają
uczyć się, że „seks i antykoncepcja są złe”, „młodzi mają czekać z seksem aż
do ślubu”. „Pociąg seksualny nazywany jest tygrysem”.
łódź

Źródło: Tatarzyńska K., Szklanka wody zamiast seksu. Edukacja w łódzkich szkołach, „Wyborcza.pl”, 08.10.2015,
http://bit.ly/1lOj6s6 (dostęp: 13.01.2016).
wyznanie i bezwyznianiowość

64.

dyskryminacja

jasło
Nauczyciel pracujący w liceum ogólnokształcącym na swoim publicznym profilu na Facebooku publikował treści faszystowskie i rasistowskie,
m.in. filmiki zespołów neonazistowskich. W sprawie interweniował dyrektor
szkoły. Nauczyciel usunął wspomniane wpisy.

Źródło: Gorczyca A., Nauczyciel promował na Facebooku rasistowskie treści, „Wyborcza.pl”, 22.10.2015, http://rzeszow.
wyborcza.pl/rzeszow/1,34975,19061281,nauczyciel-promowal-na-fb-rasistowskie-tresci.html (dostęp: 13.01.2016).
kolor skóry

pochodzenie narodowe i etniczne

dyskryminacja

mowa nienawiści

przemoc

65.

kraków
Katechetka ucząca religii katolickiej w szkole podstawowej została zwolniona z pracy po tym, jak zaszła w ciążę. Powodem zwolnienia było
cofnięcie przez kurię zgody na nauczanie katechezy motywowane konfliktem
z wymaganiami moralnymi związanymi z zawodem katechetki. Zgodnie z Kartą Nauczyciela, wycofanie zgody kurii oznacza rozwiązanie umowy o pracę.
Tym samym, katechetki w ciąży nie chroni przed zwolnieniem prawo pracy.
Po nagłośnieniu sprawy kościół zatrudnił katechetkę do momentu porodu
jako pedagoga w innej szkole. Dzięki temu nauczycielka otrzymała prawo do
urlopu macierzyńskiego.

Źródło: Szpunar O., Katechetkom ochrona przed zwolnieniem nie przysługuje, „Wyborcza.pl”, 22.10.2015, http://
krakow.wyborcza.pl/krakow/1,44425,19062165,katechetkom-ochrona-przed-zwolnieniem-nie-przysluguje.
html (dostęp: 13.01.2016).
wyznanie

płeć

dyskryminacja

130

Edukacja antydyskryminacyjna. Ostatni dzwonek!

66.

Rozdział 4. Dyskryminacja w szkole na podstawie…

warszawa
Komisja dyscyplinarna przy wojewodzie mazowieckim bada
zdarzenia w jednej ze szkół podstawowych. Zdaniem rodziców, dyrektorka
miała zwracać się do uczniów z czwartej klasy, używając słów „gnojki”, „tłuste
krowy”, „barany z nadwagą”, „oszuści”. Komisja ukarała dyrektorkę nałożeniem
nagany z ostrzeżeniem.

Źródło: Zubik M., Białołęka. Dyrektorka podstawówki zawieszona za wyzywanie uczniów, „Wyborcza.pl”,
22.10.2015, http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,19065769,bialoleka-dyrektorka-podstawowki-zawieszona-za-wyzywanie-uczniow.html (dostęp: 13.01.2016).
wiek

67.

dyskryminacja

sulejów
14-letnia Zuza, uczennica gimnazjum, zapomniała wylogować się
z portalu społecznościowego. Jej koleżanki sfabrykowały erotyczny anons
i zamieściły go na jej profilu. W rezultacie Zuza zaczęła być obrzucana wulgarnymi wyzwiskami przez rówieśników. Jeden z kolegów miał przyciągnąć
jej twarz do swojego krocza. Sprawę do dyrekcji szkoły zgłosiła matka Zuzy.
Uczennice, które stworzyły fikcyjny anons, zostały ukarane naganą. Zuza została jednak uznana za donosicielkę, a prześladowania i wyzwiska nie ustały.
Dziewczyna zaczęła mieć myśli samobójcze. Wobec braku współpracy ze
strony dyrekcji szkoły, mama uczennicy zgłosiła sprawę na policję. Dyrektorka
twierdzi: „w naszej szkole problemu przemocy nie ma”. Zuza zmieniła szkołę,
kuratorium wszczęło kontrolę, a następnie skierowało sprawę do rzecznika
dyscyplinarnego – wizytatorzy zgłosili wątpliwości, czy uczennica otrzymała
ze strony szkoły odpowiednią pomoc.

Źródła: Wojda K., Gimnazjalistki z Sulejowa ukarane naganą za prześladowanie uczennicy, „Polskatimes.
pl”, 08.11.2015, http://www.polskatimes.pl/artykul/9067528,gimnazjalistki-z-sulejowa-ukarane-nagana-za-przesladowanie-uczennicy,id,t.html (dostęp: 13.01.2016);
Wojda K., Cyberprzemoc w gimnazjum. Czy szkoła pomogła nękanej uczennicy z Sulejowa?, „Dzienniklodzki.
pl”, 15.11.2015, http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/9089601,cyberprzemoc-w-gimnazjum-czy-szkola-pomogla-nekanej-uczennicy-z-sulejowa,id,t.html (dostęp: 13.01.2016);
Piekło Zuzy, „Uwaga.tvn.pl”, 26.10.2015, http://uwaga.tvn.pl/reportaze,2671,n/pieklo-zuzy,183690.html
(dostęp: 13.01.2016).
płeć

dyskryminacja
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janów lubelski
Na stronie internetowej szkoły podstawowej w Janowie Lubelskim pojawiły się informacje o uroczystościach zorganizowanych przez katechetów o nazwie „Mój święty przyjaciel”. Cytat ze strony: „Piątek 30 października
będziemy przeżywać w naszej szkole pod znakiem świętości. Chcemy w ten sposób
przygotować się do świętowania uroczystości Wszystkich Świętych obchodzonej
1 listopada i jednocześnie chcemy uświadomić wszystkim, że Halloween to święto
pogańskie”. Część lekcji miała zostać skrócona. Po interwencji „Gazety Wyborczej”
cytowane fragmenty zniknęły ze strony internetowej, a akcja została przesunięta
na przerwy lekcyjne.

Źródło: Sulowski K., Podstawówka w Janowie walczy z Halloween. „Wizyty niebiańskich delegacji”, „Wyborcza.pl”, 29.10.2015, http://lublin.wyborcza.pl/lublin/1,48724,19110692,podstawowka-w-janowie-walczy-z-halloween-wizyty-niebianskich.html (dostęp: 13.01.2016).
wyznanie i bezwyznaniowość

69.

dyskryminacja

kąty wrocławskie
W internecie pojawił się film, na którym widać, jak nauczycielka szkoły podstawowej przytrzymuje i przyciska jednego z uczniów do
pianina, trzymając ręce na jego szyi. 11-letni uczeń nie ma na sobie koszulki.
W trakcie kontroli kuratorium nauczycielka przyznała się do błędu. Kuratorium
potwierdziło, że w szkole nie ma wystarczającego wsparcia dla nauczycieli.
Policja rozpoczęła dochodzenie w sprawie.

Źródła: Sawka N., Przemoc w szkole. Do sieci trafił wstrząsający film, „Wyborcza.pl”, 15.10.2015, http://
wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35771,19030919,przemoc-w-szkole-do-sieci-trafil-wstrzasajacy-film-wideo.
html (dostęp: 13.01.2016);
Nasa, Przemoc w Kątach Wrocławskich – są wyniki kontroli w podstawówce, „Wyborcza.pl”, 29.10.2015, http://
wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35771,19108821,przemoc-w-katach-wroclawskich-sa-wyniki-kontroli-w-podstawowce.html (dostęp: 13.01.2016).
wiek

70.

dyskryminacja

przemoc

W szkołach podstawowych na lekcjach religii po- Listopad
ruszony został temat Halloween. Katechetki miały twierdzić, że to „szatańskie 2015
święto”, „święto diabła”, w którym nie powinno się brać udziału ze względu
na ryzyko „opętania”. Sprawę zgłosili mediom rodzice, których dzieci wróciły
przestraszone po lekcjach.
jędrzychów

drzonków

Źródło: Sałwacka M., Katechetka do dzieci: Nie świętuj Halloween, bo opęta cię szatan, „Wyborcza.pl”,
04.11.2015, http://zielonagora.wyborcza.pl/zielonagora/1,35182,19135456,katechetka-do-dzieci-nie-swietuj-halloween-bo-opeta-cie-szatan.html (dostęp: 13.01.2016).
wyznanie i bezwyznaniowość

71.

dyskryminacja

Nauczyciel fizyki w gimnazjum zadał uczniom i uczennicom
zadanie o treści: „4 uchodźców z Syrii próbuje dopłynąć do Grecji na tratwie
o wymiarach 1m × 2 m × 20 cm i g = 800 kg/m3. Oblicz, ilu uchodźców trzeba zepchnąć z tratwy, aby dopłynąć do celu, jeśli każdy waży 60 kg”. Sprawę
białystok

132

Edukacja antydyskryminacyjna. Ostatni dzwonek!

Rozdział 4. Dyskryminacja w szkole na podstawie…

dyrekcji i mediom zgłosili rodzice. Dyrekcja po przeprowadzeniu rozmowy
wyjaśniającej uznała sprawę za zamkniętą. Nauczyciel miał za swoje zachowanie przeprosić uczniów i uczennice. Po interwencji mediów, postępowanie
wszczął rzecznik dyscyplinarny, który ostatecznie złożył wniosek o ukaranie
nauczyciela.
Źródło: Klimowicz J., Topienie uchodźców na lekcjach fizyki. Skandal w Białymstoku, „Wyborcza.pl”, 10.11.2015,
http://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/1,35241,19165860,topienie-uchodzcow-na-lekcji-fizyki-skandal-w-bialymstoku.html (dostęp: 13.01.2016).
kategoria pobytowa

pochodzenie etniczne i narodowe

dyskryminacja

72.

lublin
Podczas zabawy szkolnej organizowanej z okazji andrzejek ma obowiązywać zakaz wróżenia. Szkoła podstawowa nosi imię Jana Pawła II, wróżby
andrzejkowe zostały przedstawione przez wychowawczynię jednej z klas jako
„sprzeczne z nauką Kościoła”. Sprawę zgłosili rodzice. Dyrekcja tłumaczy się
m.in. tym, że w podstawie programowej „nie ma nic” o wróżbach.

Źródło: Pucułek A., Wróżby w szkole w andrzejki? Raczej nie w tej. Rodzic: Zasugerowano, że są sprzeczne
z nauką Kościoła, „Wyborcza.pl”, 22.11.2015, http://lublin.wyborcza.pl/lublin/1,48724,19228736,wrozby-w-szkole-w-andrzejki-to-niezgodne-z-nauka-kosciola.html?disableRedirects=true#ixzz3sIpikMkU (dostęp:
13.01.2016).
wyznanie i bezwyznaniowość

73.

dyskryminacja

Uczennica liceum w internetowej gazetce szkolnej nazwała uchodźców „rozbestwionymi i chamowatymi osiłkami”. Opublikowany tekst oskarżał
uchodźców przyjeżdżających do Europy o „szerzenie chorób” oraz „regularne
gwałty i poniżanie” kobiet oraz dzieci. Po interwencji mediów szkoła usunęła
artykuł, informując m.in., że był on pojedynczym głosem w dyskusji, a nie
opinią społeczności całego liceum.
lublin

Źródła: Kasperska A., Lekcja mowy nienawiści w szkolnej gazetce. Dyrektorka: jesteśmy przeciw nietolerancji,
„Dziennikwschodni.pl”, 23.11.2015, http://www.dziennikwschodni.pl/lublin/n,1000170999,lekcja-mowy-nienawisci-w-szkolnej-gazetce-dyrektorka-jestesmy-przeciwko-nietolerancji.html (dostęp: 13.01.2016);
Tko, W gazetce szkolnej o uchodźcach. „Chamowate osiłki, gwałcą kobiety i dzieci”, „Wyborcza.pl”, 23.11.2015,
http://lublin.wyborcza.pl/lublin/1,48724,19231187,w-gazetce-szkolnej-o-uchodzcach-chamowate-osilki-gwalca-kobiety.html (dostęp: 13.01.2016).
kategoria pobytowa

pochodzenie etniczne i narodowe

dyskryminacja

133

Edukacja antydyskryminacyjna. Ostatni dzwonek!

74.

Rozdział 4. Dyskryminacja w szkole na podstawie…

racibórz
Rozpoczyna się proces księdza oskarżonego o seksualne wykorzystanie uczennicy ośrodka dla niesłyszących i słabosłyszących. Ksiądz miał
kilkakrotnie doprowadzić do obcowania płciowego. Sprawę ujawniła koleżanka
pokrzywdzonej dziewczynki po przeczytaniu smsów, które mężczyzna wysyłał
uczennicy. Szkoła zgłosiła sprawę do prokuratury, biskup odsunął oskarżonego
księdza od pracy z młodzieżą.

Źródło: juka, Ksiądz oskarżony o seksualne wykorzystywanie niepełnosprawnego dziecka, „Wyborcza.
pl”, 24.11.2015, http://opole.wyborcza.pl/opole/1,35114,19239984,ksiadz-oskarzony-o-wykorzystywanie-seksualne-niepelnosprawnego.html (dostęp: 13.01.2016).
stopień sprawności

75.

płeć

przemoc seksualna

11-letni Dimitr pochodzący z Ukrainy spotyka się z nękaniem i przemocą fizyczną ze strony swoich rówieśników. Sprawę zgłaszają dyrekcji rodzice
innych dzieci. Szkoła organizuje klasowy konkurs „Dobry kolega, koleżanka”,
który jednak nie rozwiązuje problemu. Po publikacji artykułu, nauczyciele
i nauczycielki protestują przeciwko nieścisłościom zawartym w materiale
prasowym.
poznań

Źródło: Nyczka T., W poznańskiej szkole biją ukraińskiego chłopca, który uciekł przed wojną, „Wyborcza.
pl”, 25.11.2015, http://poznan.wyborcza.pl/poznan/1,36001,19241510,w-poznanskiej-szkole-bija-ukrainskiego-chlopca-ktory-uciekl.html?disableRedirects=true#Czolka3Img (dostęp: 13.01.2016).
kategoria pobytowa

76.
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przemoc

k azimierza wielk a
Władze gminy zamierzają zlikwidować ze względów Grudzień
ekonomicznych trzy szkoły podstawowe: w Cudzynowicach, Ziemblicach 2015
i Gorzkowie. Przeciwko likwidacji protestują nauczyciele i rodzice uczniów
i uczennic. Burmistrz Kazimierzy Wielkiej podkreśla, że subwencja oświatowa
nie starcza na pokrycie wszystkich kosztów utrzymania szkół, a w budżecie
brakuje pieniędzy na finansowanie oświaty.

Źródło: Łakwa K., Likwidują szkoły, nauczyciele i rodzice protestują, „Wyborcza.pl”, 07.12.2015, http://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,47262,19309019,likwiduja-szkoly-nauczyciele-i-rodzice-protestuja.html (dostęp: 13.01.2016).
miejsce zamieszkania

77.

dyskryminacja

łódź
Matki dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej oskarżają jedną
z nauczycielek o uderzenie w twarz jednego z uczniów, a także chwycenie go
za koszulkę, uniesienie do góry i wyprowadzenie w ten sposób z klasy. Po tym,
jak kobiety nie uzyskały satysfakcjonującej reakcji ze strony dyrekcji placówki,
o sprawie zostało poinformowane kuratorium.

Źródło: Kosmatka J., Przemoc w łódzkiej szkole. Nauczycielka uderzyła 6-letniego ucznia, „Polskatimes.pl”,
13.12.2015, http://www.polskatimes.pl/artykul/9184921,przemoc-w-lodzkiej-szkole-nauczycielka-uderzyla-6letniego-ucznia,id,t.html (dostęp: 13.01.2016).
wiek
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4.3 Podsumowanie
W kalendarium zdarzeń dyskryminacyjnych, do których doszło w roku 2015,
umieściłyśmy łącznie 77 przypadków. Jeszcze raz podkreślamy, że rozdział ten
nie opisuje skali czy specyfiki szkolnej dyskryminacji, a jedynie przedstawia to
zagadnienie w kształcie i nasileniu prezentowanym przez ogólnopolskie i regionalne media251. W tym miejscu jako otwarte pozostawiamy pytanie o adekwatność tego obrazu. Mimo świadomości jej istnienia, nie pytamy także
o strefę medialnych przemilczeń, pominięć czy wykluczeń – tematów dla mediów zbyt banalnych czy nudnych, nie identyfikujemy bohaterów i bohaterek
zbyt kontrowersyjnych czy przeciwnie, za mało wyrazistych. Jednak
mimo ograniczeń nieodzownych badaniom zawartości doniesień medialnych, zdecydowałyśmy się na uproszczoną analizę zebranego materiału.
Narzędziem, z którego skorzystałyśmy, był prosty kwestionariusz
ankietowy (Załącznik nr 2) inspirowany modelem zbierania danych
dotyczących zdarzeń dyskryminacyjnych, opisanym w pracy pod redakcją
Witolda Klausa i Justyny Frelak252. Analiza ilościowa zebranych danych przynosi
następujące tropy.
Po pierwsze, media informowały o bardzo różnych typach naruszeń. Na 77
spraw odnotowanych w ramach monitoringu 15 z nich odnosiło się do problemów systemowych związanych z nierównym traktowaniem określonych grup
uczniów i uczennic, natomiast 62 przypadki dotyczyły dyskryminacji mającej
miejsce w konkretnych placówkach oświatowych253. W ramach pierwszej kategorii odnotowujemy problemy dotyczące konkretnych zapisów prawnych lub
praktyk instytucjonalnych związanych z funkcjonowaniem całego systemu oświaty. W roku 2015 doniesienia medialne podniosły problemy: 1) stereotypów płci
umacnianych w filmikach edukacyjnych MEN, 2) trudności z wykorzystaniem
wszystkich środków na bezpłatne posiłki dla uczniów i uczennic pochodzących
z uboższych rodzin, 3) braku podręczników do etyki, 4) masowych likwidacji
szkół na terenach wiejskich oraz 5) niedostosowania systemu oświaty do potrzeb
uczniów i uczennic z niepełnosprawnościami i problemami zdrowotnymi (kwestie
wymogów egzaminacyjnych, regulacje dotyczące dowozu uczniów i uczennic
przez samorządy do „najbliższej szkoły”). Mówiąc inaczej, media w pojedynczych
relacjach wskazywały na objawy pewnych głębszych problemów strukturalnych
251 Wiele generalizacji ilościowych – np. na temat większej liczby przypadków naruszeń w mniejszych miejscowościach, na co mogłoby wskazywać przedstawione zestawienie – jest więc całkowicie nieuprawnionych.
252 Metodologia przygotowania bazy danych do identyfikacji zdarzeń o charakterze dyskryminacyjnym, ksenofobicznym czy rasistowskim, pod red. W. Klausa, J. Frelak, Instytut Spraw Publicznych i Stowarzyszenie
Interwencji Prawnej, Warszawa 2010.
253 Liczby te powinny być traktowane jedynie jako pewne wskazówki uczulające na temat wariancji w obrębie
badanego zbioru.
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obecnych w polskiej oświacie. Są to:
1. ukryty program nauczania wzmacniający stereotypy płci i tradycyjne pojmowanie kobiecości i męskości,
2. niedostateczne wsparcie dla uczniów i uczennic najuboższych i znajdujących
się w trudnej sytuacji materialnej,
3. niedostateczne (w wielu wymiarach) dostosowanie systemu edukacji i sposobu jego finansowania do potrzeb uczniów i uczennic z niepełnosprawnością,
4. niedostateczne dostosowanie systemu edukacji do potrzeb uczniów i uczennic
pochodzących z rodzin bezwyznaniowych, o innym wyznaniu niż katolickie
oraz/lub zainteresowanych korzystaniem z lekcji etyki,
5. pomijanie i gorsze traktowanie w ramach całego systemu edukacji uczniów
i uczennic pochodzących ze wsi i mniejszych ośrodków.
Warto wyraźnie podkreślić, że mimo iż wymienione powyżej zagadnienia rzadko
kiedy przedstawiane są przez pryzmat życia pojedynczych osób, to jednak zawsze
i realnie przekładają się na wykluczenie z edukacji i bariery w uczeniu się i rozwoju
konkretnych uczniów i uczennic.
Analizując przypadki dyskryminacji, które dotyczyły zidentyfikowanych
przez media szkół, widzimy wyraźnie adekwatność definicyjnego rozróżnienia
na sytuacje i struktury dyskryminacyjne. Przypomnę, że w ramach pierwszej
kategorii ujmujemy przypadki gorszego traktowania, w których łatwo zidentyfikować „sprawcę” i „ofiarę”, natomiast drugie pojęcie wskazuje na pewne normy,
zasady, układy pozycji czy powiązań, funkcjonujące w danej instytucji, w wyniku
których pewne grupy uczniów i uczennic doświadczają lub mogą doświadczać
dyskryminacji. Monitoring mediów dostarczył danych o 20 strukturach dyskryminacyjnych oraz 42 sytuacjach dyskryminacyjnych. Rozpatrując pierwszy zbiór
danych, widzimy następujące klasy przypadków: 1) przenikanie praktyk związanych z religią katolicką do szkół (organizacja rekolekcji, mszy świętych, modlitwy,
spotkań z biskupem w budynku szkoły oraz w czasie lekcji; zwalnianie z lekcji
w związku z uroczystościami religijnymi; wykorzystywanie odwołań katolickich
w hymnie szkolnym, deprecjonowanie czy zakaz kultywowania tradycji świeckich
typu Halloween, andrzejki jako „pogańskich” i sprzecznych z religią katolicką)
oraz utrudnienia w możliwości korzystania z lekcji etyki, 2) ograniczanie praw
uczniów i uczennic do wychodzenia z budynku szkoły lub regulowanie/kontrolowanie ich zachowań poprzez wewnętrzne regulaminy, 3) ograniczanie praw
uczniów i uczennic do edukacji seksualnej, 4) nieformalne wymuszanie opłat
lub „dobrowolnych” składek na szkołę od rodziców, 5) traktowanie edukacji
antydyskryminacyjnej, w tym zwłaszcza edukacji antyhomofobicznej jako elementu obcego, podejrzanego i kontrowersyjnego (przypadek usunięcia wystawy
w Piątkowisku). Próbując ponownie przełożyć uzyskane wyniki na wskazówki
do diagnozy nierówności, objawiających się na poziomie konkretnych instytucji
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oświatowych, należy wskazać na:
1. dominację praktyk, symboliki oraz treści związanych z religią katolicką
w szkołach oraz jednoczesne utrudnienia w korzystaniu przez uczniów
i uczennice z lekcji etyki,
2. ograniczanie praw uczniów i uczennic (również pełnoletnich) lub ich nierówne traktowanie wynikające ze szkolnych hierarchii wieku i statusu (uczeń
versus nauczyciel, dziecko/nastolatek versus dorosły),
3. łamanie praw uczniów i uczennic do wiedzy na temat własnej płodności
i seksualności poprzez utrudnienia w dostępie do rzetelnej edukacji seksualnej,
4. ograniczanie prawa uczniów i uczennic do bezpłatnej i powszechnej edukacji
oraz naznaczanie osób pochodzących z uboższych rodzin poprzez wprowadzanie dodatkowych składek i opłat oraz kształtowanie nieformalnych norm
„dokładania” się do szkoły,
5. ograniczanie praw uczniów i uczennic do wiedzy na temat dyskryminacji oraz
utrwalanie istniejących nierówności/naruszeń poprzez utrudnianie dostępu
do edukacji antydyskryminacyjnej.
Przyglądając się ostatniej wyróżnionej kategorii – zdarzeń dyskryminacyjnych,
które miały miejsce w szkołach, zauważyć można następujące zależności. Po
pierwsze, sprawy dotyczą różnych typów naruszeń. Pod tym względem należy
odnotować: 1) naruszenia nietykalności cielesnej uczniów i uczennic (przede
wszystkim małych dzieci) przez nauczycielki/nauczycieli, 2) wykorzystywanie
seksualne dziewczynek – nastolatek przez nauczycieli, w tym katechetów, 3) akty
mowy nienawiści wobec osób homoseksualnych oraz uchodźców, migrantek, muzułmanów itp. oraz głoszenie ideologii faszystowskiej lub rasistowskiej zarówno
przez uczniów, jak i nauczycieli/nauczycielki, 4) gorsze traktowanie (nękanie,
prześladowanie, wyzywanie, cyberprzemoc, bicie itd.) w relacjach rówieśniczych
motywowane: ksenofobią, seksizmem, homofobią oraz uprzedzeniami wobec osób
z niepełnosprawnością. Media zdecydowanie częściej informowały o przypadkach,
w których sprawcami naruszeń były osoby dorosłe (nauczyciele/nauczycielki, osoby z dyrekcji, katechetki/katecheci – łącznie 45 zdarzeń) niż uczniowie i uczennice
(11 zdarzeń). Podsumowując te dane, listę problemów z równym traktowaniem
w szkołach w Polsce należy uzupełnić o:
1. zagrożenie przemocą fizyczną i psychiczną wobec dzieci, szczególnie małych,
oraz ich gorsze traktowanie ze strony osób dorosłych, pracujących w szkołach,
2. zagrożenie przemocą seksualną wobec dzieci, zwłaszcza dziewczynek, ze
strony osób dorosłych, pracujących w szkołach,
3. obecność poglądów homofobicznych, ksenofobicznych, rasistowskich i faszystowskich zarówno wśród kadry pedagogicznej, jak i uczniów/uczennic,
4. obecność prześladowań oraz przemocy rówieśniczej wśród uczniów i uczennic, motywowanej uprzedzeniami wobec kobiet, gejów i lesbijek, osób
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z niepełnosprawnością, a także Romów/Romek, uchodźców/uchodźczyń,
muzułmanów oraz osób o innych niż polskie pochodzeniu etnicznym.
Ostatni rodzaj danych dotyczy reagowania na dyskryminację. W ramach całego
zbioru obserwacji, tylko w 47 doniesieniach została podana informacja na temat
tego, kto zgłosił daną sprawę. Co znaczące, zdecydowanie najczęściej byli to rodzice (35 obserwacji). W pojedynczych sytuacjach o naruszeniach informowali
również uczniowie i uczennice oraz nauczyciele/nauczycielki lub inne osoby. Media zazwyczaj donosiły o zdarzeniach, o których wiedziała dyrekcja, a w których
interweniowała policja oraz kuratorium – te dwie instytucje wzmiankowane są
najczęściej (22 i 23 przypadki). W pewnej grupie spraw informację o zdarzeniu posiadał również organ prowadzący daną placówkę (16 przypadków). W kontekście
niniejszego badania to pewna oczywistość, ale warto ją uwypuklić – o wszystkich
opisywanych sprawach zostały też poinformowane media. Co ważne, widoczne
są w zbiorze przypadki, w których informację na temat dyskryminacji czy przemocy motywowanej uprzedzeniami zgłosili do dziennikarzy/dziennikarek sami
rodzice, przy czym media były pierwszą poinformowaną o zdarzeniu instytucją.
W relacjach dziennikarskich pojawia się wątek niewiary w adekwatną reakcję ze
strony dyrekcji, kuratoriów czy organów prowadzących (szczególnie wybrzmiewa
to w przypadkach praktyk katolickich). Tylko w jednym przypadku – regulaminu
wchodzenia do klasy – sami głos zabrali: Rzecznik Praw Dziecka oraz Minister
Edukacji Narodowej254.

254 J. Suchecka, Dzieci „nie wykonują ruchów, nie wydają dźwięków”. Interweniuje rzecznik praw dziecka,
MEN wysyła kontrolę, „Wyborcza.pl”, 10.03.2015, http://wyborcza.pl/1,76842,17547285,Dzieci__nie_wykonuja_ruchow__nie_wydaja_dzwiekow__.html (dostęp: 13.01.2015).
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Rozdział 5

Reakcje instytucji oświatowych
na dyskryminację w szkołach
Magdalena Chustecka

5.1 Wprowadzenie
Od początku marca 2015 r., czyli po zgromadzeniu pierwszego, dwumiesięcznego materiału z monitoringu mediów, rozpoczęłyśmy pogłębiony monitoring
wybranych przypadków dyskryminacji, przemocy motywowanej uprzedzeniami,
w tym mowy nienawiści w polskich szkołach. Do listopada 2015 roku włącznie,
co miesiąc zespół projektowy wybierał kilka (od dwóch do pięciu) zdarzeń zasygnalizowanych przez media w poprzedzającym miesiącu255. Następnie zwracał
się do instytucji obejmujących daną placówkę nadzorem pedagogicznym bądź
do innych podmiotów, posiadających kompetencje do zajęcia się daną sprawą.
Celem była odpowiedź na pytanie, czy, jak i które organy, instytucje oraz placówki działające w obszarze oświaty reagują na sytuacje związane z dyskryminacją,
przemocą motywowaną uprzedzeniami, w tym mową nienawiści, do których
dochodzi w szkołach i innych placówkach oświatowych.
Pytania adresowane do instytucji bazowały na informacjach zaczerpniętych
z doniesień prasowych. Członkinie zespołu badawczego nie weryfikowały opisu
zdarzeń przedstawionych w mediach ani tego, czy faktycznie do nich doszło. Sygnały płynące z mediów traktowałyśmy jako wystarczające, aby zapytać instytucje
odpowiedzialne za dydaktyczny i wychowawczy aspekt funkcjonowania szkoły, czy
zainteresowały się daną sprawą i z jakim skutkiem. Uznałyśmy, że to rolą instytucji
publicznych jest rozstrzyganie o prawdziwości doniesień medialnych – prawo
wyposaża je w odpowiednie środki i kompetencje do analizy stanu faktycznego
255 Ze względu na ograniczenia czasowe związane z cyklem wydawniczym raportu, w odniesieniu do zdarzeń
z grudnia 2015 r. nie podjęto interwencji.
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i podjęcia ewentualnej reakcji256. Z tego względu narzędziem zastosowanym do
zebrania informacji były zapytania w trybie dostępu do informacji publicznej, a nie
przewidziana w Kodeksie postępowania administracyjnego procedura składania
skarg i wniosków, zakładająca, że wnioskodawca rozpoznał sprawę i ma ugruntowaną opinię na dany temat.
W zapytaniach zazwyczaj posługiwałyśmy się zestandaryzowanymi pytaniami.
Pozwoliło to w kolejnym etapie porównać materiał pochodzący z różnych źródeł.
Poniżej zamieszczamy typowe pytania, wykorzystywane w pismach do instytucji257:
1. Czy kuratorium oświaty podjęło działania w zasygnalizowanej przez media
sprawie? Jeśli tak, jakie to były działania? W jakim czasie (ile dni) po otrzymaniu informacji o powyższej sytuacji kurator oświaty podjął działania i z jakim
skutkiem? Jeżeli kuratorium oświaty przeprowadziło w nawiązaniu do wyżej
wymienionej sprawy kontrolę na terenie szkoły (w której doszło do zdarzenia
lub do której uczęszcza uczeń/uczennica), to jakie są jej wyniki i zalecenia
z niej płynące?
2. Czy, a jeśli tak, to jakie kroki zostały podjęte przez dyrekcję szkoły względem
sprawcy/sprawców? Czy, a jeśli tak, to jakie działania wychowawcze zostały
podjęte przez dyrekcję szkoły i/lub kuratorium oświaty wobec uczniów/uczennic, mające na celu diagnozę problemu i zmianę postaw?
3. Czy, a jeśli tak, to jakie kroki zostały podjęte przez dyrekcję szkoły i/lub kuratorium oświaty mające na celu wsparcie osoby doświadczającej dyskryminacji / przemocy motywowanej uprzedzeniami oraz jego/jej ochronę przez
ponownymi atakami?
4. Czy, a jeśli tak, to jakie kroki zostały podjęte przez dyrekcję szkoły i/lub kuratorium oświaty w celu eliminacji podobnych sytuacji we wspomnianej placówce
w przyszłości?
5. Czy, a jeśli tak, to jakie działania podejmowane są w celu zwiększania kompetencji nauczycieli/nauczycielek oraz dyrektorek/dyrektorów szkół i placówek
na terenie danego województwa do przeciwdziałania i reagowania na dyskryminację oraz przemoc motywowaną uprzedzeniami, w tym w szczególności
ze względu na… (przesłanka tożsamości, która była motywem dyskryminacyjnym w danym zdarzeniu opisanym przez media)?
Przy wyborze przypadków, które stały się przedmiotem zapytań do instytucji
publicznych, kierowałyśmy się trzema przesłankami. W pierwszej kolejności
wybierałyśmy sprawy, z których opisu wynikało, że sytuacja miała charakter
dyskryminacji bądź przemocy motywowanej uprzedzeniami, tzn. że w wyniku
konkretnych zachowań, sekwencji zdarzeń czy instytucjonalnych praktyk doszło
256 Por. Rozdział 2 Ramy prawne reagowania i przeciwdziałania dyskryminacji w szkole w niniejszym raporcie.
257 Przykład listu wysłanego w trybie dostępu do informacji publicznej znajduje się w Załączniku nr 1 w niniejszym raporcie.
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lub mogło dojść do nierównego traktowania określonej grupy uczniów i uczennic
ze względu na ich faktyczną bądź domniemaną cechę tożsamości. Dążyłyśmy do
tego, aby podejmowane interwencje dotyczyły różnych przesłanek tożsamości, ze
względu na które dana osoba lub grupa osób mogła doświadczyć dyskryminacji,
oraz różnego charakteru relacji – zarówno rówieśniczych, jak i na linii uczniowie/
uczennice–nauczyciele/nauczycielki. Dodatkowo, starałyśmy się podejmować
sprawy dotyczące różnych form i poziomów dyskryminacji (zarówno sytuacje
dyskryminacyjne, do których doszło na terenie konkretnej placówki, jak i struktury dyskryminacyjne, które mogą przejawiać się jako praktyki instytucjonalne
w danej szkole, gminie, powiecie lub na poziomie polityki państwa jako dyskryminacja systemowa).
Od 15 marca do 11 grudnia 2015 roku zostało sformułowanych łącznie 31
wniosków o dostęp do informacji publicznej. Poniższa lista prezentuje charakter
sprawy, przesłankę dyskryminacji, datę wysłania zapytania przez Towarzystwo
Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA), adresata, datę odpowiedzi instytucji.
W opisach spraw nie podajemy dokładnych nazw szkół, pozwalających na ich
identyfikację (dane takie posiadamy w materiale badawczym). Jest to świadoma
decyzja, wynikająca z celu badania. Przedmiotem monitoringu było sprawdzenie,
w jaki sposób system oświaty jako sieć instytucji i placówek publicznych „radzi
sobie” z dyskryminacją w szkole, a nie studium przypadku konkretnej placówki.
Dodatkowo, chciałyśmy uniknąć sytuacji, w której dana szkoła będzie czuła się
przez nas napiętnowana.
1. Stereotypowe wizerunki dziewcząt i chłopców w cyklu filmów edukacyjnych
„Zawód w cenie”, wyprodukowanych przez Agencję Produkcji Telewizyjnej
i Filmowej, a współfinansowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
data wysłania zapytania: 15.03.2015, adresat: Ministerstwo Edukacji Narodowej,
odpowiedź: 27.03.2015.
płeć

dyskryminacja

2. Inicjowana przez nauczycielkę wspólna modlitwa na lekcjach innych niż lekcje
religii w szkole w Golasowicach, data wysłania zapytania: 15.03.2015, adresat:
Śląskie Kuratorium Oświaty, odpowiedź: 26.03.2015.
wyznanie i bezwyznaniowość

dyskryminacja

3. Zmuszenie uczennicy do poddania się tzw. innej czynności seksualnej przez
nauczyciela w szkole ponadgimnazjalnej w Chodzieży, data wysłania zapytania:
16.03.2015, adresat: Wielkopolskie Kuratorium Oświaty, odpowiedź: 31.03.2015.
płeć

przemoc seksualna
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4. Nękanie nastolatka pochodzenia romskiego przez kolegów ze szkoły, data
wysłania zapytania: 16.03.2015, adresat: Podlaskie Kuratorium Oświaty, odpowiedź: 22.04.2015.
pochodzenie etniczne

przemoc

mowa nienawiści

5. Gnębienie przez rówieśników ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
w szkole w Tarnowie, data wysłania zapytania: 09.04.2015, adresat: Małopolskie
Kuratorium Oświaty, odpowiedź: 22.04.2015.
zdrowie i stopień sprawności

dyskryminacja

przemoc

6. Wprowadzenie i stosowanie wobec dzieci z klas IV–VI opresyjnego „Regulaminu wejścia do klasy” w szkole podstawowej w Legnicy, data wysłania zapytania:
13.04.2015, adresat: Dolnośląskie Kuratorium Oświaty, odpowiedź: 15.05.2015.
wiek

zdrowie i stopień sprawności

dyskryminacja

7. Przypadki molestowania i przemocy seksualnej w szkołach i innych placówkach oświatowych, data wysłania zapytania: 19.04.2015, adresat: Ministerstwo
Edukacji Narodowej, odpowiedź: 28.05.2015.
płeć

przemoc seksualna

8. Stosowanie wobec dzieci przemocy werbalnej i fizycznej przez nauczycielkę
w szkole podstawowej w Szczodrem, data wysłania zapytania: 19.04.2015, adresat: Dolnośląskie Kuratorium Oświaty, odpowiedź: 05.05.2015.
wiek

dyskryminacja

przemoc

9. Stosowanie wobec dzieci przemocy werbalnej (używanie obelżywych wyrazów), psychicznej (straszenie dzieci), fizycznej (zaklejanie dzieciom ust taśmą,
bicie) oraz ekonomicznej (gorsze traktowanie tych dzieci, których rodzice nie
wpłacali dobrowolnych składek na grupę przedszkolną) przez nauczycielkę
w oddziale przedszkolnym, funkcjonującym przy szkole w Brzeźnie Wielkim,
data wysłania zapytania: 13.05.2015, adresat: Pomorskie Kuratorium Oświaty,
odpowiedź: 12.06.2015.
wiek

status społeczno - ekonomiczny

dyskryminacja

przemoc

10. Nadużycia wobec 9-letniego ucznia ze strony wychowawczyni klasy i dyrektorki szkoły, w tym zastosowanie wobec niego środków przymusu, m.in.
wezwanie policji w szkole podstawowej w Kębłowie, data wysłania zapytania:
13.05.2015, adresat: Pomorskie Kuratorium Oświaty, odpowiedź: 11.06.2015.
wiek

dyskryminacja

przemoc
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11. Uzależnianie wydania świadectwa ukończenia szkoły od uiszczenia dobrowolnych składek na radę rodziców w zespole szkół ponadgimnazjalnych
w Puławach oraz szersze zagadnienie „wymuszania” opłacania tych składek,
data wysłania zapytania: 13.05.2015, adresat: Lubelskie Kuratorium Oświaty,
odpowiedź: 28.05.2015.
status społeczno - ekonomiczny

dyskryminacja

12. Nierzetelne dysponowanie środkami przekazywanymi z części oświatowej
subwencji ogólnej w związku z podtrzymywaniem przez szkoły poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym,
data wysłania zapytania: 26.05.2015, adresat: Wydział Mniejszości Narodowych
i Etnicznych, Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych
i Etnicznych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, odpowiedź: 02.06.2015.
pochodzenie etniczne i narodowe

dyskryminacja

13. Liczne, sygnalizowane przez media przypadki naruszenia wolności wyznania, prawa do bezpiecznych warunków uczenia się uczniów i uczennic bez
względu na wyznawaną religię i bezwyznaniowość oraz świeckiego charakteru
szkoły, takie jak m.in. rezygnacja z przewidzianych w planie zajęć lekcyjnych
ze względu na planowaną mszę (Białystok), inicjowanie przez dyrekcję i organ prowadzący szkołę praktyk o charakterze religijnym na terenie szkoły
(Skarżysko, Częstochowa i Golasowice), wyjazd pielgrzymkowy całej klasy
w dniu, który nie jest dniem wolnym od zajęć szkolnych (Pruszków), szkolny
hymn o charakterze religijnym (Krasnobród), treści przekazywane w materiale
wizualnym w szkole (Wrocław), data wysłania zapytania: 16.06.2015, adresat:
Ministerstwo Edukacji Narodowej, odpowiedź: 25.06.2015.
wyznanie i bezwyznaniowość

dyskryminacja

14. Uformowanie w gimnazjum w Bydgoszczy klasy sportowej o profilu rugby
tylko dla chłopców, data wysłania zapytania: 16.06.2015, adresat: Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty, odpowiedź: 30.06.2015.
płeć

dyskryminacja

15. Podjęcie przez władze samorządowe decyzji, że stypendia edukacyjne za wybitne osiągnięcia w nauce będą przyznawane wyłącznie uczniom i uczennicom
zamieszkałym na terenie Szczecina, z pominięciem w tej gratyfikacji osób
uczęszczających do szczecińskich szkół, ale mieszkających poza miastem, data
wysłania zapytania: 16.06.2015, adresat: Zachodniopomorskie Kuratorium
Oświaty, odpowiedź: 02.07.2015.
miejsce zamieszkania

dyskryminacja
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16. Propagowanie przez ucznia szkoły średniej w Rzeszowie faszyzmu poprzez
wykonywanie gestów i wypowiadanie pozdrowienia faszystowskiego. Do sytuacji dochodziło na terenie szkoły. Gesty były wykonywane wobec nauczycieli
i nauczycielek. Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się do winy, data
wysłania zapytania: 16.06.2015, adresat: Podkarpackie Kuratorium Oświaty,
odpowiedź: 30.06.2015.
pochodzenie narodowe i etniczne

kolor skóry

przemoc

mowa nienawiści

17. Uczeń gimnazjum w Bieżuniu popełnił samobójstwo. Według matki, nastolatek był od dłuższego czasu szykanowany, prześladowany i dręczony przez
swoich rówieśników. Pretekstem do przemocy był styl ubierania się i dbałość
o fryzurę – uczeń był wyzywany od „pedziów”. O incydentach wiedzieli nauczyciele i nauczycielki. W sprawie śmierci chłopca postępowanie prowadzi
Prokuratura Okręgowa w Płocku, data wysłania zapytania: 11.08.2015, adresat:
Mazowieckie Kuratorium Oświaty, odpowiedź: 25.08.2015.
wygląd

płeć

orientacja seksualna

dyskryminacja

przemoc

18. Działania antydyskryminacyjne, zrealizowane przez uczniów i uczennice
w gimnazjum w Piątkowisku, polegające m.in. na przygotowaniu wystawy na
temat dyskryminacji, w tym homofobii, zostały przerwane z powodu zewnętrznych nacisków wywieranych na dyrekcję szkoły. Dodatkowo, w mediach pojawiły się informacje na temat prześladowania uczniów i uczennic, którzy byli
zaangażowani w przygotowanie wystawy, data wysłania zapytania: 11.08.2015,
adresat: Łódzkie Kuratorium Oświaty, odpowiedź: 28.08.2015.
orientacja seksualna

tożsamość płciowa

dyskryminacja

19. Sprawa publicznego nawoływania przez nauczycielkę historii w szkole podstawowej w Gdańsku do nienawiści i posługiwania się homofobicznym językiem nienawiści w ramach zgromadzenia zorganizowanego przeciwko
Trójmiejskiemu Marszowi Równości, data wysłania zapytania: 11.08.2015,
adresat: Pomorskie Kuratorium Oświaty, odpowiedź: 21.08.2015.
orientacja seksualna

dyskryminacja

przemoc

mowa nienawiści

20. Zapowiedź przystąpienia szkoły podstawowej w Skórzewie do programu
„Szkoła Przyjazna Rodzinie”, prowadzonego przez Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, data wysłania zapytania: 12.08.2015, adresat: Wielkopolskie Kuratorium Oświaty, odpowiedź: 26.08.2015.
wyznanie i bezwyznaniowość

dyskryminacja

21. Podejrzenie popełnienia przestępstwa przez Dominika Ch. – ucznia zespołu
szkół w województwie świętokrzyskim. Przedmiotem sprawy jest publiczne
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znieważenie osób z powodu ich przynależności wyznaniowej oraz publiczne
nawoływanie do podpalenia meczetu w miejscowości Kruszyniany. Sprawą
zajmuje się Sąd Rejonowy w Pińczowie, data wysłania zapytania: 19.08.2015,
adresat: Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty, odpowiedź: 20.08.2015.
wyznanie

pochodzenie etniczne

dyskryminacja

przemoc

mowa nienawiści

22. Sprawa publicznego nawoływania przez nauczycielkę historii w szkole podstawowej w Gdańsku do nienawiści i posługiwania się homofobicznym językiem
nienawiści w ramach zgromadzenia zorganizowanego przeciwko Trójmiejskiemu Marszowi Równości, data wysłania zapytania: 17.09.2015 oraz ponowne wysłanie zapytania 04.11.2015, adresat: Wojewoda Pomorski, odpowiedź: 13.11.2015.
orientacja seksualna

dyskryminacja

przemoc

mowa nienawiści

23. Praktyki o charakterze religijnym (msza święta) w trakcie zajęć lekcyjnych
innych niż lekcje religii w gimnazjum w Kielcach, data wysłania zapytania:
18.09.2015, adresat: Świętokrzyski Kurator Oświaty, odpowiedź: 30.09.2015.
wyznanie i bezwyznaniowość

dyskryminacja

24. Decyzja organu prowadzącego szkoły na terenie miasta Łódź o ograniczeniu
liczby godzin etyki w szkołach do jednej godziny tygodniowo, data wysłania
zapytania: 27.10.2015, adresat: Wydział Edukacji, Urząd Miasta Łodzi, odpowiedź: 03.11.2015.
wyznanie i bezwyznaniowość

dyskryminacja

25. Działalność dydaktyczno-wychowawcza Grzegorza Nowika – nauczyciela
fizyki w zespole szkół w Białymstoku. Zgodnie z przekazami prasowymi,
w trakcie prowadzonych przez niego zajęć zadał on uczniom i uczennicom
zadanie do wykonania o treści: „4 uchodźców z Syrii próbuje dopłynąć do
Grecji na tratwie o wymiarach 1m × 2 m × 20 cm i g = 800 kg/m3. Oblicz, ilu
uchodźców trzeba zepchnąć z tratwy, aby dopłynąć do celu, jeśli każdy waży
60 kg”, data wysłania zapytania: 14.11.2015, adresat: Podlaskie Kuratorium
Oświaty, odpowiedź: 25.11.2015.
kategoria pobytowa

pochodzenie etniczne i narodowe

dyskryminacja

26. Pobicie ucznia szkoły podstawowej przez kolegów, z którymi znał się od zerówki. Pretekstem miało być „obcobrzmiące nazwisko”. Podczas bicia chłopcy
krzyczeli „ty imigrancie!”. W rozmowie z pedagogiem przyznali, że inspiracją
do przemocy był marsz „przeciwko islamizacji”, który parę dni wcześniej
przeszedł ulicami Świnoujścia, data wysłania zapytania: 19.11.2015, adresat:
Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty, odpowiedź: 27.11.2015.
wyznanie

kategoria pobytowa

przemoc
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27. Organizacja przez szkoły w Janowie Lubelskim praktyk o charakterze religijnym w trakcie zajęć lekcyjnych innych niż lekcje religii lub zamiast lekcji
przewidzianych w planie zajęć. Pierwsza sytuacja dotyczy odwołania w dniu 8
września 2015 roku, w kilku janowskich szkołach, zajęć lekcyjnych w związku
z odpustem w parafii pw. św. Jana Chrzciciela oraz uroczystościami z okazji 30.
rocznicy koronacji wizerunku Matki Bożej. Druga dotyczy przebiegu szkolnego dnia oraz skrócenia zajęć lekcyjnych w szkole podstawowej w związku
z organizacją akcji „Mój święty przyjaciel”, w ramach której wszyscy uczniowie
i uczennice miały przebrać się za świętych (dzieci z klas I–III w stroje swoich
Aniołów Stróżów, uczniowie i uczennice klas IV–VI w rolę swoich patronów
lub świętych wybranych przez siebie). Według doniesień medialnych, w szkole
zapowiedziano, że dzień ten odbędzie się pod znakiem świętości, a w ramach
jednej z godzin lekcyjnych (godz. 8–8.45) w szkole odbędą się „wizyty niebiańskich delegacji w poszczególnych klasach z przesłaniami o świętości”, potem
każda klasa stworzy swój „korowód aniołów i świętych” i przejdzie na apel.
Następnie, podczas długiej przerwy wszyscy mieli wziąć udział we wspólnym
śpiewie i tańcu przy scenie. Przez cały dzień w szkolnym radiowęźle miały
rozbrzmiewać „piosenki o świętości”. Przedłużeniem szkolnego projektu miał
być korowód świętych i aniołów w janowskich parafiach, data wysłania zapytania: 19.11.2015, adresat: Lubelskie Kuratorium Oświaty, odpowiedź: 27.11.2015.
wyznanie i bezwyznaniowość

dyskryminacja

28. Trwająca w czasie przemoc werbalna, psychiczna i fizyczna o charakterze seksualnym ze strony szkolnych rówieśników wobec jednej z uczennic gimnazjum
w Sulejowie. Zgodnie z relacjami mediów, szkoła nie zapewniła nastolatce skutecznego wsparcia, nie podjęła działań wobec sprawców (poza naganą dla uczennic za zafałszowany wpis w internecie), a wychowawczyni klasy podejmowała
działania obciążające odpowiedzialnością za przebieg sprawy nie sprawców,
ale osobę, która doświadczała przemocy seksualnej, data wysłania zapytania:
20.11.2015, adresat: Łódzkie Kuratorium Oświaty, odpowiedź: 03.12.2015.
płeć

dyskryminacja

przemoc seksualna

29. Wystąpienia nauczyciela religii – katechety we wrocławskiej szkole podstawowej, księdza Jacka Międlara w trakcie zgromadzenia publicznego „Marsz
przeciwko imigrantom” zorganizowanego przez Obóz Narodowo-Radykalny
w dniu 27 września 2015 roku we Wrocławiu. Nawoływanie przez katechetę do
nienawiści motywowanej uprzedzeniami ze względu na pochodzenie etniczne
i narodowe oraz wyznanie, data wysłania zapytania: 21.11.2015, adresat: Łódzkie
Kuratorium Oświaty, odpowiedź: 04.12.2015.
wyznanie

pochodzenie narodowe i etniczne

mowa nienawiści

kategoria pobytowa

przemoc
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30. Nękanie przez rówieśników pochodzącego z Ukrainy ucznia w szkole podstawowej w Poznaniu, data wysłania zapytania: 11.12.2015, adresat: Wielkopolskie
Kuratorium Oświaty, odpowiedź: 17.12.2015.
kategoria pobytowa

pochodzenie etniczne i narodowe

dyskryminacja

przemoc

31. Opublikowanie w gazetce szkolnej na stronie internetowej szkoły w Lublinie
artykułu autorstwa jednej z uczennic o ksenofobicznej treści, w jednoznacznie
negatywny i stereotypowy sposób przedstawiający uchodźców. Jednocześnie,
w materiale prasowym wskazano na reakcję dyrektorki szkoły w związku
z publikacją artykułu, data wysłania zapytania: 11.12.2015, adresat: Lubelskie
Kuratorium Oświaty, odpowiedź: 22.12.2015.
kategoria pobytowa

pochodzenie etniczne i narodowe

dyskryminacja

mowa nienawiści

Wszystkie pisma były kierowane do wiadomości Ministerstwa Edukacji Narodowej (poza przypadkami, kiedy MEN był głównym adresatem), Pełnomocniczki
Rządu ds. Równego Traktowania, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika
Praw Dziecka oraz w wybranych przypadkach do Pełnomocnika Rządu ds. Osób
Niepełnosprawnych.
Odpowiedzi udzielane przez instytucje oświatowe są bardzo zróżnicowane,
zarówno jeśli chodzi o styl, obszerność, jak i szczegółowość zawartych informacji.
Niektóre mają charakter zdawkowych informacji, które w istocie nie przekazują
żadnych treści odnośnie przebiegu danej sprawy. Do części odpowiedzi urzędnicy
i urzędniczki instytucji dołączali załączniki – protokoły kontroli doraźnej wraz
z innymi dokumentami. Niektóre listy – choć bywa, że bardzo obszerne – nie
odnoszą się w ogóle do pytań zadanych we wniosku o udostępnienie informacji
publicznej.
W siedmiu sprawach instytucje w ogóle nie podjęły działań w odniesieniu
do wskazanego we wniosku o dostęp do informacji publicznej podejrzenia zaistnienia sytuacji dyskryminacji bądź przemocy motywowanej uprzedzeniami.
Argumentowały to kwestiami formalnymi bądź brakiem znamion, że doszło do
nadużyć. Najczęstszym uzasadnieniem braku reakcji ze strony organu nadzoru
pedagogicznego był brak wiedzy o danym wydarzeniu lub brak skargi w danej
sprawie. W jednym przypadku urzędnicy i urzędniczki przeprowadzili wstępne
rozpoznanie sprawy, które wykazało, że doniesienia medialne nie są zgodne ze
stanem faktycznym.

Edukacja antydyskryminacyjna. Ostatni dzwonek!

Rozdział 5. Reakcje instytucji oświatowych…

Tabela 1. Przypadki dyskryminacji wg przesłanek i instytucji, do których adresowano zapytanie
Oznaczenia:
dyskryminacja/przemoc motywowana uprzedzeniami ze strony uczniów/uczennic
dyskryminacja/przemoc motywowana uprzedzeniami ze strony nauczycielki/nauczyciela

Dolnośląski KO
Kujawsko-Pomorski KO
Lubelski KO

Kuratorium oświaty według województwa (alfabetycznie)

Łódzki KO
Małopolski KO
Mazowiecki KO
Podkarpacki KO
Podlaski KO
Pomorski KO
Śląski KO
Świętokrzyski KO
Wielkopolski KO
Zachodniopomorski KO
Ministerstwo Edukacji
Narodowej

Adresat

Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji
Urząd Miasta Łodzi
Rzecznik Dyscyplinarny
dla nauczycieli przy
Wojewodzie Pomorskim

Miejsce zamieszkania
(miasto/wieś)

Orientacja
seksualna

Status
społeczno-ekonomiczny

Wiek

Niepełnosprawność

Płeć

Bezwyznaniowość

Wyznanie

Kategoria pobytowa
(imigranci, uchodźcy)

Pochodzenie romskie

Pochodzenie
etniczne/narodowe, w tym:

Przesłanka
dyskryminacji

Przypadki przyporządkowano według przesłanek dyskryminacji, wskazanych w doniesieniach medialnych.
Połączone komórki oznaczają, że dane zdarzenie odnosiło się do kilku przesłanek dyskryminacji (np. sytuacja
dyskryminacyjna dotyczyła uchodźców, a niechęć do nich wynikała zarówno z ich kategorii pobytowej, jak
i przypisywanej im religii – islamu).

Inne instytucje
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5.1.1 Niepodejmowanie spraw ze względu na brak wiedzy lub
niewpłynięcie skargi
W trzech przypadkach kurator oświaty zasygnalizował, że nie podjął działań
między innymi lub wyłącznie z powodu braku wpłynięcia do instytucji formalnej
skargi w danej sprawie258. Lubelski Kurator Oświaty, odnosząc się do podejrzenia
uzależniania wydania świadectwa ukończenia szkoły od uiszczenia dobrowolnych
składek na radę rodziców, napisał, że „(...) w Centralnym Rejestrze Skarg prowadzonym w Kuratorium Oświaty w Lublinie nie zarejestrowano skarg dotyczących
ww. problemu, nie zlecono zatem żadnej kontroli doraźnej w tym zakresie, a tym
samym nie wydano zaleceń dyrektorom szkół”259. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie na pytanie o działania podjęte w szkole po incydentach wykonywania
gestów i wypowiadania pozdrowienia faszystowskiego przez jednego z uczniów
wskazało, że „do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie nie wpłynęło pismo z prośbą
o interwencję dotyczące wskazanej przez Panią sprawy. Wobec powyższego nie
były podejmowane działania ze strony Kuratorium Oświaty. Doniesienia medialne
wskazane przez Panią nie przedstawiają konkretnej szkoły”260 Podobny argument
stosuje podlaski kurator w liście dotyczącym nękania romskiego nastolatka: „do
Kuratorium Oświaty w Białymstoku nie wpłynęła informacja jakoby w placówkach
oświatowych na terenie woj. podlaskiego miały miejsce incydenty polegające na
nękaniu uczniów innych narodowości. Również żaden z dyrektorów szkół nie
sygnalizował powyższej sytuacji”261.

Komentarz do sprawy propagowania faszyzmu przez
ucznia
Anna Tatar, stowarzyszenie „nigdy więcej”
Uczeń wielokrotnie wykonywał na terenie szkoły gest hitlerowskiego
pozdrowienia „Sieg Heil” oraz wykrzykiwał faszystowskie pozdrowienie.
Sytuacja taka trwała przez prawie rok – bez reakcji ze strony nauczycieli,
wychowawcy i dyrekcji. Propagowanie faszystowskiego ustroju państwa jest
258 Osobną kwestią, która wykracza poza niniejsze badanie, jest dostępność oraz przejrzystość informacji
na temat możliwości oraz trybu składania skarg i wniosków adresowanych do kuratoriów oświaty. Z poczynionych przez zespół badawczy obserwacji wynika, że często na stronach internetowych kuratoriów
oświaty brak jest informacji na ten temat lub informacje te nie są podane w dostępny sposób. W niektórych
przypadkach trzeba było poświęcić dużo czasu i energii na znalezienie komunikatów o skargach i wnioskach,
na przykład były one umieszczone jako załączniki w zakładce „regulaminy organizacyjne” wyłącznie na
stronach Biuletynów Informacji Publicznych. W obliczu tych informacji pojawia się pytanie, czy brak skarg
jest dowodem na to, że w szkole nie dochodzi do nadużyć, czy wynika z braku wiedzy rodziców i innych
podmiotów, jakie instytucje i w jaki sposób poinformować o danym wydarzeniu.
259 List Lubelskiego Kuratora Oświaty z dn. 28.05.2015 r. Fragmenty wszystkich listów podano w brzmieniu
oryginalnym – przyp. red.
260 List Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dn. 30.06.2015 r.
261 List Podlaskiego Kuratora Oświaty z dn. 22.04.2015 r.
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zabronione przez Kodeks karny. Poza tym postawa ucznia – manifestującego
pogardę względem fundamentalnych wartości i pochwalającego zbrodniczą ideologię – przynosi negatywne skutki dla pozostałych młodych ludzi,
świadków takiego zachowania. Stanowi bowiem radykalne zaprzeczenie
zasad, które powinny być im przekazywane w procesie edukacji.
Najbardziej bulwersujące wydaje się to, że uczeń pozostawał bezkarny przez
prawie rok. Dlaczego policja została powiadomiona o hajlowaniu dopiero
po tak długim czasie? Dlaczego nauczyciele i dyrekcja szkoły nie podjęli
zdecydowanych działań, by zapobiec manifestowaniu nienawiści? Dlaczego
o całej sytuacji nie zostało poinformowane kuratorium?
Pismo Kuratora Oświaty w Rzeszowie nie przynosi zadowalających propozycji rozwiązania problemu. Przyzwolenie na wykonywanie hitlerowskiego
powitania na terenie szkoły i spóźnioną wiele miesięcy interwencję pedagoga uznaje za „adekwatne”. Tymczasem szkoła we współpracy z kuratorium powinna podjąć działania, które umożliwiłyby uczniom podjęcie
próby refleksji i zrozumienia, czym był faszyzm i jakie były jego skutki.
Zagospodarowanie lekcji wychowawczych, dyskusja, wspólne obejrzenie
filmu czy odwiedziny miejsc pamięci mogłyby stanowić formę takich zajęć
i uwrażliwić ich na przejawy opartej na nienawiści ideologii.
Zdarzenie, do którego doszło w Rzeszowie, zostanie opisane w monitoringu
rasizmu Brunatna Księga prowadzonym przez Stowarzyszenie „NIGDY
WIĘCEJ”. Uczeń szkoły dopuścił się przestępstwa – został zatrzymany
i oskarżony o publiczne propagowanie faszyzmu oraz znieważenie funkcjonariusza publicznego. Pozostaje pytanie, czy nauczyciele zdołają odbudować
w swoich uczniach szacunek wobec wartości, które tak długo i radykalnie
były przez niego podważane?
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W dwóch przypadkach organ nadzoru pedagogicznego nie podjął działań, uzasadniając to brakiem wiedzy o danej sprawie. „O zachowaniu księdza Jacka Międlara,
które miało miejsce w dniu 27 września 2015 r. we Wrocławiu (publiczne nawoływanie przez katechetę do nienawiści motywowanej uprzedzeniami ze względu na
pochodzenie etniczne i narodowe oraz wyznanie – przyp. red.), organ zobowiązany
do udostępnienia informacji publicznej powziął wiedzę dopiero ze skierowanego
przez Panią do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty wniosku. Wobec powyższego
brak jest możliwości uczynienia zadość wyrażonemu przez Panią żądaniu”262. Choć
Kurator Oświaty w Kielcach również wskazał na ten powód niepodjęcia interwencji w sprawie nawoływania do podpalenia meczetu w Kruszynianach przez
ucznia, to wykazuje on chęć podjęcia działań: „Świętokrzyski Kurator Oświaty
zwraca się do Państwa z prośbą o dokładniejsze wskazanie danych personalnych
ucznia lub szkoły, do której uczeń ten chodzi. Umożliwi to stosowną reakcję”263.

Komentarz do sprawy nawoływania przez ucznia do
podpalenia meczetu w Kruszynianach
Grzegorz Stefaniak, stowarzyszenie na rzecz kultury i dialogu 9/12
W opisanym przypadku mamy do czynienia z internetową mową nienawiści
motywowaną uprzedzeniami związanymi z wyznaniem i przynależnością
etniczną skierowaną bezpośrednio przeciw mniejszości tatarskiej (muzułmańskiej). Mowa nienawiści przybiera formę obelg oraz nawoływania do
przemocy (m. in. poprzez przywoływanie hasła „dobry muzułmanin to
martwy muzułmanin”).
Bezpośrednią przyczyną zabrania w tej sprawie głosu przez Świętokrzyskie
Kuratorium Oświaty był wniosek o udostępnienie informacji publicznej
wystosowany przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej w dniu
19 sierpnia 2015 r., czyli ponad rok po zaistnieniu sytuacji i ponad miesiąc
po ustaleniu przez policję jednego ze sprawców – ucznia zespołu szkół na
terenie województwa świętokrzyskiego. Przez ten czas do kuratorium nie
dotarły żadne informacje dotyczące sprawy, co wynika z treści odpowiedzi
na wniosek TEA.
Trudno wymagać od kuratorium, żeby posiadało wiedzę na temat wszystkich
niecenzuralnych komentarzy umieszczanych w internecie przez świętokrzyskich uczniów i uczennice, zdziwienie natomiast budzi fakt, że kuratorium
nie wiedziało również o prokuratorskim śledztwie wszczętym z urzędu wobec ucznia z podległej szkoły, które trwało rok i zakończyło się przyznaniem

262 List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dn. 04.12.2015 r.
263 List Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dn. 20.08.2015 r.
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do winy i postawieniem zarzutów. W dodatku, pomimo tak zaawansowanych
ustaleń, wicekurator pisze w swojej odpowiedzi o podejrzeniu.
Zdecydowanie pozytywny wydźwięk ma fakt, ze na złożony przez TEA
wniosek kuratorium odpowiedziało niezwłocznie, czyli następnego dnia,
jednakże oczekiwałbym od tego organu większej aktywności i samodzielności w poszukiwaniu informacji na temat zgłoszonego problemu. Negatywnie
oceniam delegowanie na organizację pozarządową zadania skompletowania
danych na temat tożsamości ucznia oraz szkoły, w której się uczy. Uważam,
że kuratorium powinno zająć się zgromadzeniem tych informacji samodzielnie i z ich wykorzystaniem podjąć interwencję. Do pomocy przy jej
merytorycznym przygotowaniu kuratorium mogłoby oczywiście zaprosić
organizację pozarządową specjalizującą się w tematyce praw człowieka,
zapobiegania dyskryminacji lub bezpośrednio przeciwdziałania mowie
nienawiści. W odpowiedzi na wniosek TEA wicekurator przywołuje zresztą
z nazwy jedną z takich organizacji – Amnesty International.
Cieszy deklaracja zawarta w piśmie z kuratorium o priorytetowym traktowaniu tematyki antydyskryminacyjnej, jednak w dalszej części wicekurator
wymienia szkolenia nt. przeciwdziałania agresji, błędnie zaklasyfikowane
jako działania antydyskryminacyjne oraz wskazuje, że przeciwdziałanie
dyskryminacji zawiera się w ogólnych zagadnieniach poruszanych w działaniach kuratorium, takich jak: problemy wychowawcze, problemy uczniów, nauczycieli, rodziny czy poziom przestrzegania w szkołach norm
kulturowych.
W pierwszym z dwóch pism załączonych do odpowiedzi (kopia komunikatu
kuratorium skierowanego do dyrektorów szkół w sprawie działań antydyskryminacyjnych) rozczarowuje uzasadnienie działań antydyskryminacyjnych medialnymi doniesieniami zamiast tym, że wolność od dyskryminacji
jest zakorzeniona w prawach człowieka i jest wartością samą w sobie. Dalej
jednak następuje wyczerpujące wskazanie podstaw prawnych i merytorycznych zobowiązujących osoby kierujące szkołami do aktywnych działań
na rzecz zapobiegania dyskryminacji i promowania równego traktowania
skierowanych do społeczności szkolnych.
Natomiast drugie pismo (kopia komunikatu kuratorium skierowanego do
dyrektorów szkół – zaproszenie do udziału w projekcie Amnesty International „Razem mamy siłę: STOP dyskryminacji”) ma już charakter realnego
wsparcia działań antydyskryminacyjnych z propozycją konkretnego działania, w które mogą włączyć się świętokrzyskie szkoły.

5.1.2 Niepodejmowanie spraw uzasadniane kwestiami
formalnymi
W trzech sprawach instytucja wskazała, że nie rozpatrywała danego zagadnienia,
ponieważ nie leży ona w jej kompetencjach i/lub do instytucji nie wpłynęła skarga
w danej sprawie lub do miejsca zdarzenia doszło poza szkołą.
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W dwóch przypadkach kuratoria stwierdziły, że sprawa wykracza poza zakres
ich kompetencji. W przypadku decyzji szczecińskiego magistratu o przyznawaniu
stypendiów edukacyjnych za wybitne osiągnięcia w nauce wyłącznie uczniom
i uczennicom zamieszkałym na terenie Szczecina (dyskryminacja ze względu na
miejsce zamieszkania), Zachodniopomorski Kurator Oświaty stwierdził, że „to
do kompetencji wojewody, a nie kuratora oświaty należy badanie pod względem
zgodności z prawem uchwał organów stanowiących [jednostki – przyp. red.]
samorządu terytorialnego oraz orzekanie o ich niezgodności z prawem. Jednocześnie wyjaśniam, iż kurator oświaty może ingerować w działania gminy tylko
w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty”264. W podobny sposób wypowiedział się Lubelski Kurator Oświaty
w sprawie wymuszania składek na radę rodziców, wskazując, że „Lubelski Kurator
Oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny z uwzględnieniem kierunków realizacji
polityki oświatowej państwa ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej.
Tematyka kontroli realizowanych w roku szkolnym 2014/15 w szkołach i placówkach oświatowych nie obejmowała kwestii związanych z funkcjonowaniem rad
rodziców czy pobieraniem opłat. (…) Podkreślić należy, że rada rodziców jest niezależnym organem szkoły, nie podlegającym nadzorowi kuratora oświaty, składki
przez nią ustalane, są opłatami dobrowolnymi. W związku z powyższym kurator
oświaty działając w granicach swoich kompetencji ma ograniczone możliwości
weryfikacji tych kwestii”265.

Komentarz do sprawy przyznawania stypendiów
edukacyjnych uczniom i uczennicom zamieszkałym
w Szczecinie
Krystian Połomski, fundacja wspomagania wsi
Szczecińscy radni przegłosowali uchwałę zmieniającą kryteria przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia. Dotychczas stypendia przyznawano
na podstawie Uchwały nr XXI/266/96 Rady Miasta w Szczecinie z dnia 22
kwietnia 1996 r., stanowiącej, że stypendium za wybitne osiągnięcia szkolne
przyznawane jest uczniom szkół, dla których Miasto Szczecin jest organem
prowadzącym. Nowa Uchwała nr VI/90/15 Rady Miasta Szczecin z dnia
24 marca 2015 r. ustanawia, że stypendium za wybitne osiągnięcia szkolne
będzie przyznawane uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Szczecin.
W protokole Nr 0063-5/10/15 z posiedzenia Komisji ds. Oświaty z dnia 24
marca 2015 r., w czasie którego przegłosowano uchwałę, czytamy: „Uchwała
264 List Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dn. 02.07.2015 r.
265 List Lubelskiego Kuratora Oświaty z dn. 28.05.2015 r.
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nie dotyczy też uczniów zamieszkałych w bursach i internatach (…). Uczeń
musi być zameldowany na stałe, wraz z rodzicami, by skorzystać ze stypendium”. Dowiadujemy się również, że samorząd planuje podpisać partnerskie porozumienia z innymi gminami, aby te wypłaciły nagrody uczniom
z wybitnymi osiągnięciami.
Uchwała wyklucza zatem z ubiegania się o nagrodę dzieci oraz młodzież
ze wsi i małych miast mieszkające w bursach i internatach oraz dojeżdżające do szkół, jako kryterium dostępu ustalając zamieszkiwanie na terenie
gminy, rozumiane zgodnie z Kodeksem cywilnym. Zachodzi obawa, że
część zdolnych uczniów nie otrzyma nagrody. Nowa uchwała wywołała
oburzenie niektórych rodziców, uczniów i nauczycieli oraz dyrekcji szkół.
Interwencja Kuratorium Oświaty w Szczecinie w tej sprawie mogłaby polegać na zorganizowaniu spotkania z dyrektorami szkół, przedstawicielami
uczniów i rodziców, Dyrektorem Wydziału Oświaty, doradcą wojewody ds.
oświaty i pełnomocnikiem wojewody ds. równego traktowania, w czasie
którego strony przedstawiłyby swoje racje. Kuratorium mogłoby również
prowadzić monitoring porozumień międzygminnych – czy są podpisywane,
ile już podpisano oraz czy na ich podstawie przyznawane są nagrody.
W wielu samorządach praktyka przyznawania stypendiów za wyniki w nauce nie bierze pod uwagę kryterium zamieszkiwania i stosuje zasadę wspierania uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy – tak jak do tej
pory miało to miejsce w Szczecinie.

Komentarz do sprawy w Puławach – wymuszanie
składek na radę rodziców
Rafał Bakalarczyk, uniwersytet warszawski
Przypadki uzależniania uzyskania świadectwa szkolnego od opłacania
składek na radę rodziców są wyrazem dyskryminacji ze względu na status
społeczno-ekonomiczny uczniów. Dla części osób uiszczenie tego rodzaju
opłat może być niemożliwe albo trudne. Warto przypomnieć, że w Polsce,
według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2014 roku co dziesiąte
dziecko żyło w gospodarstwie, w którym poziom wydatków znajduje się
poniżej linii minimum egzystencji. Linia ta określana jest na podstawie
koszyka dóbr i usług potrzebnych do przeżycia na najbardziej elementarnym poziomie. Dla uczniów z rodzin balansujących na granicy minimum
egzystencji, każdy dodatkowy wydatek jest trudny do udźwignięcia i może
wiązać się z wyrzeczeniami. Finansowe trudności z opłaceniem różnych
szkolnych wydatków nie dotyczą wyłącznie uczniów w skrajnej biedzie,
ale też tych nieco mniej ubogich, dodatkowo obciążonych np. niepełnosprawnością czy przewlekłą chorobą bliskiej osoby, co przekłada się na
zwiększone wydatki w ich rodzinach. Ponadto, nawet tam, gdzie nie ma
obiektywnych, materialnych przesłanek, nie wszyscy rodzice są gotowi czy
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skłonni z różnych względów opłacić dobrowolne składki i nie ma żadnego
uzasadnienia, by z powodu decyzji rodziców ograniczać prawa ucznia
w systemie oświaty. Dodajmy, że tego typu praktyki mogą także przyczyniać
się do stygmatyzacji uczniów ze względu na ich sytuację materialną czy
rodzinną. Niedopuszczalność tego rodzaju praktyk wskazuje także rodzimy
system prawny, zarówno na gruncie ustawy zasadniczej (art. 70 ust 4, art.
233 ust. 2) jak i ustawy o systemie oświaty (art. 50 ust. 3).
Istnieje wiele przesłanek prawnych i społecznych, by organy państwa odpowiedzialne za politykę edukacyjną interweniowały w tej sprawie. Szczególnie
należy oczekiwać tego od kuratorów oświaty oraz Ministerstwa Edukacji
Narodowej, ale także takie organy jak Rzecznik Praw Obywatelskich czy
Rzecznik Praw Dziecka powinny być wyczulone na tego rodzaju praktyki
i gotowe do podejmowania działań na rzecz ich zaprzestania. Wskazane
byłoby przeprowadzenie kontroli w placówkach, w których zgłoszono takie
praktyki, a także przypominanie o niezgodności wskazanych praktyk z polskim prawem i interesem społecznym poprzez oficjalne pisma kierowane
do opinii publicznej i do poszczególnych instytucji oświatowych niższego
szczebla. Z pewnością, oprócz działań o charakterze interwencyjnym, potrzebne są tu działania prewencyjne i uświadamiające. Zmiana świadomości
nie powinna ograniczać się do zaznajomienia uczestników systemu oświaty
na różnych szczeblach z określonymi prawami i obowiązkami w omawianej materii. Potrzebne są działania wzmacniające wrażliwość na istnienie
finansowych barier, jakie napotykają uczniowie z rodzin o niższym statusie
społeczno-ekonomicznym w kontekście edukacji. Wydaje się, że potrzebna
jest praca – w którą mogłyby zaangażować się wspomniane wyżej instytucje – nad identyfikowaniem przejawów dyskryminacji i ograniczeń dla
uczniów mniej zamożnych, które mieszczą się w granicach prawa (wówczas
należałoby skorygować przepisy w celu przeciwdziałania dyskryminacji)
oraz tych, które oznaczają omijanie prawa (z którym mamy do czynienia
w omawianej sytuacji).

Inny powód niepodjęcia działań wskazuje Kuratorium w Białymstoku (nękanie
przez uczniów z tej samej szkoły nastolatka pochodzenia romskiego). „W artykułach prasowych nie zawarto informacji, że obrażanie miało miejsce na terenie
szkoły, a jedynie wzmiankę, że napastnicy znali ofiarę ze szkoły podstawowej. (…)
Należy zaznaczyć, że główne wydarzenie objęte aktem oskarżenia miało miejsce
na klatce schodowej bloku, w którym chłopak mieszkał” – rozwija kurator266.

266 List Podlaskiego Kuratora Oświaty z dn. 22.04.2015 r.
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Komentarz do sprawy w Białymstoku – nękanie ucznia
pochodzenia romskiego
Joanna Talewicz-Kwiatkowska, fundacja dialog-pheniben
W marcu 2015 roku umorzono warunkowo postępowanie przeciwko czterem nastoletnim chłopcom, którzy nękali i wyzywali chłopca pochodzenia
romskiego. Sąd uznał, że wyzwiska „czarnuch, brudas, cygan, ciota, obszczymurek” oraz okrzyki „Polska dla Polaków” czy „White Power”, wysypywanie
śmieci przed drzwiami romskiej rodziny czy umieszczenie na drzwiach jej
mieszkania nalepki z symbolem krzyża celtyckiego i napisem „Polska pride
of Europe” nie noszą znamion dyskryminacji z powodu przynależności
etnicznej. Uznano bowiem, że tego typu zachowania to efekt koleżeńskiego
konfliktu, a nie łamanie prawa. Rodzi się zatem pytanie (dość absurdalne,
przyznam) – czy przemoc słowna, a nawet fizyczna lub nękanie nie jest
działaniem wbrew prawu, kiedy do takich sytuacji dochodzi między osobami, które znają się z klasy, ze szkoły czy z miejsca, w którym mieszkają?
Trudno zrozumieć, dlaczego fakt, iż chłopcy znali się ze szkoły, wpływa na
korzyść sprawców. Tym bardziej, że dla osoby poszkodowanej nie wiąże się
to z mniejszym poczuciem krzywdy.
W związku z zaistniałą sytuacją stanowisko w sprawie zajął Podlaski
Kurator Oświaty. W piśmie będącym odpowiedzią na pismo wystosowane przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej stwierdzono, że
o sprawie kuratorium dowiedziało się z mediów, a nie ze szkoły. To bardzo
niepokojące, bowiem wskazuje na problemy w komunikacji pomiędzy
szkołą a kuratorium. Tym bardziej, że sprawa trafiła do sądu, a oskarżonymi
byli uczniowie. Zdziwienie budzi również fakt, że mimo wiedzy nabytej
z mediów, kuratorium nie zainteresowało się sprawą i nie interweniowało
w związku z zachowaniem uczniów oraz dyrekcji szkoły, która sprawy nie
zgłosiła. Można domniemywać, czytając treść pisma, że powodem bierności
kuratorium było miejsce zdarzenia – klatka schodowa, a nie szkoła. To
bardzo przygnębiające i niepokojące, że zachowania rasistowskie i ksenofobiczne uczniów szkoły są bagatelizowane przez placówki odpowiedzialne
za edukację i kształtowanie postaw młodych osób.
Zwrócono jednocześnie uwagę na działania podjęte w szkołach w związku z napływem uchodźców ze Wschodu. Przygnębiający jest jednak fakt,
że ulotki i materiały promujące używanie języków mniejszości narodowych oraz języka regionalnego (kaszubskiego) czy kampanie społeczne
nie uzupełniają, a stają się substytutem edukacji antydyskryminacyjnej
i międzykulturowej w polskich szkołach.
Zachowanie sprawców powinno być stosownie osądzone. Osoby powinny ponieść konsekwencje swojego postępowania. Ważne jest, by nie
było przyzwolenia na tego typu zachowania. Łagodzenie i umniejszanie
czynów sprawców z pewnością temu nie służy.
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W związku z tym, że Polska nie jest krajem monoetnicznym, a różnice
będące powodem zachowań dyskryminacyjnych występują na wielu innych
niż etniczne czy narodowe płaszczyznach, edukacja antydyskryminacyjna
i międzykulturowa powinna być częścią programów edukacyjnych w polskich szkołach.

5.1.3 Niepodejmowanie sprawy ze względu na odmienną
interpretację stanu faktycznego
Jako przykład takiego stanowiska należy przywołać odpowiedź resortu edukacji na zapytanie dotyczące upowszechniania w filmach edukacyjnych „Zawód
w cenie” stereotypów płci w obszarze zatrudnienia (postaci głównego bohatera
i głównej bohaterki). „Informuję, że cykl czterech filmów edukacyjnych «Zawód
w cenie» wyprodukowanych przez Agencję Produkcji Telewizyjnej i Filmowej,
a współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, naszym zdaniem
nie upowszechnia stereotypów płci” – odpisuje MEN267.
5.1.4 Niepodejmowanie spraw ze względu na inny stan faktyczny
niż podany w doniesieniu medialnym
Rozpoznanie powzięte przez Kuratora Oświaty z Bydgoszczy nie potwierdziło
informacji z artykułu prasowego, jakoby w zespole szkół w Bydgoszczy powstała
klasa sportowa o profilu rugby tylko dla chłopców. „Zgodnie ze stanem na 1
lipca 2015 r. do klasy sportowej o profilu lekkoatletycznym z elementami rugby
zostało przyjętych 12 dziewcząt” – pisze Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
w korespondencji z TEA268.

5.2 Reakcje instytucji oświatowych na
dyskryminację z podziałem na przesłanki
Interwencje podejmowane przez instytucje oświatowe (w przeważającej mierze
dotyczy to kuratoriów oświaty) można uszeregować w pewną sekwencję wydarzeń. Są to na pierwszym etapie działania o charakterze wyjaśniającym (które
kilkukrotnie pozwalały w opinii kuratora wyjaśnić sprawę), następnie kontrole doraźne przeprowadzane na terenie danej szkoły, a zakończone wydaniem
uwag i zaleceń do realizacji przez dyrektora/dyrektorkę szkoły. W wybranych
przypadkach (sześć spraw) kuratorium lub inna instytucja kierowały sprawę do

267 List Ministerstwa Edukacji Narodowej z dn. 27.03.2015 r.
268 List Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 01.07.2015 r.
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rozpatrzenia przez rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli przy wojewodzie
danego województwa269.
Należy w tym miejscu przypomnieć, że punkt ciężkości naszych zapytań
adresowanych do instytucji dotyczył działań podjętych na rzecz przerwania dyskryminacyjnych praktyk (jeżeli fakty zaprezentowane w przekazach medialnych
miały swoje potwierdzenie w rzeczywistości), wsparcia dla osoby doświadczającej
dyskryminacji, ochrony sygnalistów/sygnalistek ujawniających dyskryminacyjne
praktyki przed działaniami odwetowymi. W korespondencji z instytucjami niezmiernie istotne były dla nas odpowiedzi opisujące pracę ze społecznością szkolną
po doświadczeniach dyskryminacji czy przemocy motywowanej uprzedzeniami,
która pomogłaby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości. Choć podstawy prawne pozostają ważną przesłanką podjęcia interwencji, to priorytetowe wydawało się
dla nas podjęcie działań w odniesieniu do „aktorów” dyskryminacyjnych zdarzeń.
Nie ulega dla nas wątpliwości, że szkoła jako społeczność i instytucja działa dla
uczniów i uczennic, a nie dla realizacji przepisów prawa, które nie są celem, ale
narzędziem wsparcia i regulowania systemu edukacji formalnej.
5.2.1 Wyznanie i bezwyznaniowość
Zakres interwencji w tym zakresie wyznacza wykładnia Ministerstwa Edukacji
Narodowej. W piśmie z 25 czerwca 2015 r. resort punktuje, że „obowiązujący
w Polsce stan prawny nie definiuje szkoły jako placówki o charakterze świeckim”,
co prawda, wskazując dalej, że: „w sprawowaniu funkcji dydaktycznej i wychowawczej szkoła musi uwzględnić różnorodne potrzeby uczniów, a zarazem kształtować
postawę poszanowania wolności religii i sumienia oraz otwartości uczniów na
różnice światopoglądowe występujące w społeczności szkolnej” oraz „zapewnić,
aby udział w tych wydarzeniach [o charakterze religijnym – przyp. red.] był
dobrowolny, a sposób ich organizacji nie naruszał liczby godzin określonych
w ramowych planach nauczania przewidzianych na realizację obowiązkowych
zajęć edukacyjnych”270.
Konkretne interwencje podejmowane w sprawach o naruszenie wolności
sumienia i wyznania skupiały się przede wszystkim na proceduralnej poprawności działania szkoły. Przykładowo – zakres kontroli prowadzonej w janowskich
269 Dotyczyło to następujących spraw podnoszonych w tym badaniu: sprawa nauczyciela z Białegostoku
upowszechniającego ksenofobiczne treści edukacyjne – zadanie z fizyki; sprawa nierzetelnego nadzoru
pedagogicznego ze strony dyrektora szkoły – sytuacja „cyberprzemocy i agresji psychicznej” wobec
uczennicy w Sulejowie. Dodatkowo, dyrektor szkoły w Chodzieży skierował do rzecznika dyscyplinarnego
sprawę nauczyciela, który był sprawcą przemocy seksualnej wobec swojej uczennicy; prezydent Gdańska –
sprawę nauczycielki historii w Gdańsku, posługującej się publicznie homofobiczną mową nienawiści;
Pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego ds. dyscyplinarnych dla nauczycieli – sprawę dyrektora szkoły
w Szczodrem, gdzie dochodziło do przemocy względem dzieci ze strony dorosłych; dyrektor szkoły
podstawowej w Brzeźnie Wielkim – sprawę nauczycielek podejrzanych o stosowanie przemocy wobec
przedszkolaków.
270 List Ministra Edukacji Narodowej z dn. 25.06.2015 r.
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szkołach dotyczył następujących zagadnień: 1. Na jakiej podstawie w dniu 8
września 2015 roku odwołane zostały zajęcia dydaktyczne? 2. W jaki sposób zorganizowano zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów niebiorących udziału w uroczystościach religijnych? 3. W jaki sposób zorganizowano dożywianie
uczniów w dniu 8 września 2015 r.? Zalecenia zwieńczające wizytę pracownic
kuratorium w placówkach dotyczyły zasięgania opinii rady pedagogicznej lub
rady rodziców w sprawie wszystkich dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym271. Z kolei Świętokrzyski Kurator
Oświaty ustalił, iż „zajęcia edukacyjne, które miały się odbyć w czasie mszy świętej,
zostaną przez szkołę odpracowane”272.
Kwestie, które wydają się kluczowe w ochronie uczniów i uczennic przed zmuszaniem do uczestniczenia lub do nieuczestniczenia w praktykach religijnych273,
dotyczą zapewnienia faktycznej dobrowolności udziału. Resort edukacji wskazuje
w liście do TEA, że taki jest też cel prowadzenia działań kontrolnych – „mają
[one – przyp. red.] ustalić, czy szkoła rozpoznała potrzeby środowiska w zakresie

271 Załącznik do listu Lubelskiego Kuratora Oświaty z dn. 27.11.2015 r. – protokół kontroli doraźnej.
272 List Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dn. 30.09.2015 r.
273 „Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych” – artykuł
53, punkt 6 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78, poz. 483).
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realizacji prawa do wolności sumienia i wyznania”274. Niestety, ministerstwo nie
daje wskazówek, w jaki sposób placówka powinna dokonywać takiej diagnozy.
Wydaje się, że brak narzędzi w tym zakresie przekłada się na powierzchowność
działań podejmowanych przez kuratoria w odpowiedzi na podejrzenie o narzucaniu praktyk religijnych. Przejawia się to zasięganiem opinii wyłącznie u osób,
które podjęły decyzję o zorganizowaniu praktyk o charakterze religijnym na
terenie szkoły lub w godzinach lekcji. W trakcie rozmowy wyjaśniającej dyrektor
szkoły zapewnił Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, że udział uczniów w mszy
świętej jest dobrowolny275, a dyrektorzy dwóch placówek w województwie lubelskim stwierdzili, że odwołując zajęcia dydaktyczne w szkole na rzecz odpustu,
kierowali się tzw. potrzebami/oczekiwaniami społeczności lokalnej276. Trudno
zresztą wyobrazić sobie, aby, w sytuacji kontroli, dyrektorzy placówek mieli zadeklarować inaczej.

Komentarz do odpowiedzi Ministerstwa Edukacji
Narodowej w sprawie praktyk o charakterze
religijnym mających miejsce w szkołach lub
w godzinach lekcyjnych oraz w sprawie praktyk
o charakterze religijnym w szkole podstawowej
w Janowie Lubelskim
Agnieszka Mikulska-Jolles, helsińska fundacja praw człowieka
Interwencja TEA dotyka dość powszechnego zjawiska, jakim jest organizacja bądź współorganizacja przez szkoły uroczystości lub wydarzeń
o charakterze religijnym (katolickim) na terenie szkoły lub poza nią, ale
w czasie zajęć szkolnych. Chodzi tu w szczególności o wyjścia na msze, organizowanie pielgrzymek, konkursów religijnych, modlitw w czasie lekcji
czy przekazywanie treści religijnych poza lekcjami religii. W takich przypadkach pojawia się pytanie, czy nie doszło do naruszenia wolności sumienia
i wyznania uczniów i nauczycieli z danej szkoły, a więc przede wszystkim,
czy na pewno osoby te wzięły udział w wydarzeniach dobrowolnie. Kwestia
dobrowolności jest bardzo delikatna i niezmiernie trudna do zbadania.
Niekiedy bowiem odmowa uczestnictwa w wydarzeniach religijnych jest
bardzo źle widziana w społeczności lokalnej i wymaga od danej osoby
odwagi cywilnej. Udział w tego typu wydarzeniach może zatem wynikać
nie tyle z chęci, ale ze strachu lub po prostu oportunizmu.
Drugim ważnym pytaniem jest to, czy została zapewniona alternatywa dla
274 List Ministra Edukacji Narodowej z dn. 25.06.2015 r.
275 List Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dn. 30.09.2015 r.
276 Załącznik do listu Lubelskiego Kuratora Oświaty z dn. 27.11.2015 r. – odpowiedzi dyrektorów szkół.
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uczniów odmawiających uczestnictwa w danej inicjatywie. Chodzi tu nie
tylko o osoby niewierzące czy należące do innych wyznań, ale także katolików, którzy w dany sposób nie chcą manifestować czy praktykować swojej
religii (np. poprzez udział w pielgrzymce czy jasełkach). I w końcu trzecia
sprawa, również delikatna – czy organizowanie tego typu przedsięwzięć,
zwłaszcza często i na dużą skalę, nie nosi znamion agitacji religijnej. Pojawia
się także pytanie, czy poprzez angażowanie uczniów w aktywności religijne
w czasie przeznaczonym na lekcje, nie pozbawia się ich prawa do nauki.
Ze względu na te wątpliwości, osobiście uważam, że w szkołach w ogóle nie
powinno się organizować żadnych uroczystości ani inicjatyw o charakterze
religijnym, poza ustalonymi lekcjami religii i rekolekcjami. Konstytucja RP
(art. 53) gwarantuje wolność wyznania i zapewnia możliwość nauczania religii w szkołach, ale nie może to wiązać się z naruszaniem wolności sumienia
i religii innych osób. Konstytucja również wprost zabrania zmuszania do
uczestniczenia (ani do nieuczestniczenia) w praktykach religijnych, a do
tego może dochodzić, kiedy wydarzenia o charakterze religijnym „wychodzą”
poza lekcje religii.
Odpowiedź Ministerstwa Edukacji na pismo TEA jest bardzo ogólna, bo
ogranicza się tylko do pobieżnego poinformowania o regulacjach prawnych i procedurach stosowanych w wypadkach, gdy zachodzi podejrzenie
naruszenia wolności sumienia i wyznania uczniów i ich rodziców przez
zaangażowanie ich w aktywności o charakterze religijnym. W piśmie MEN
powiadamia, że kontrole w takich sprawach prowadzi kurator oświaty
z własnej inicjatywy lub na polecenie Ministra Edukacji Narodowej. Niestety, brakuje w nim kluczowej informacji, czy w opisanych przez TEA
przypadkach Ministerstwo zleciło kuratoriom stosowną kontrolę, a jeżeli
tak, to jakie były jej wyniki.
Sprawa z Janowa Podlaskiego dotycząca organizacji akcji „Mój święty przyjaciel” wpisuje się w szerszy problem organizowania aktywności o charakterze religijnym w szkole, wykraczających poza lekcje religii czy rekolekcje.
Przypadek ten jest szczególny, ze względu na rozmiar, rodzaj i charakter
przedsięwzięcia. Dzieci miały w tym dniu przebrać się za świętych i uczestniczyć w rozmaitych aktywnościach w rodzaju korowodu świętych czy „wizyt niebiańskich delegacji”. Patrząc na to wydarzenie pod kątem możliwości
naruszenia wolności sumienia i religii, należałoby wziąć pod uwagę, czy
uczniowie i nauczyciele brali w nim udział dobrowolnie i czy była jakakolwiek alternatywa dla osób, które nie chciały uczestniczyć w akcji, zwłaszcza,
że trwała cały dzień i odbywała się także na przerwach. Pojawia się więc
tu problem zarówno czynnego uczestnictwa, jak i konieczności biernego
udziału. Trzeba też zwrócić uwagę, że rodzaj aktywności podejmowanych
w ramach akcji „Mój święty przyjaciel” daleko wykraczał poza zwyczajowe
formy praktykowania religii w katolicyzmie i mógł budzić sprzeciw nie tylko
wśród niewierzących i osób należących do innych religii, ale także wśród
katolików, którym taki ludyczny sposób manifestowania swojej religii nie
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odpowiada. Ponadto, według doniesień prasowych, akcja ta miała na celu
przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się mody obchodzenia pogańskiego
Halloween, co oznacza, że miała charakter agitacyjny, a to w publicznej
szkole w ogóle nie powinno się zdarzyć. Brak reakcji kuratorium na to
wydarzenie jest skandaliczny.

Na odrębne miejsce w analizie korespondencji poświęconej reagowaniu na sytuacje dyskryminacji ze względu na wyznanie i bezwyznaniowość zasługuje sprawa
gremialnego odmawiania przez dzieci i nauczycieli modlitwy w czasie lekcji
i sprzeciwu rodzica jednego z uczniów wobec takiej praktyki. Zgodnie z relacją
śląskiego kuratorium, w wyniku tej skargi „dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Golasowicach zwróciła się do nauczycieli, aby do czasu wyjaśnienia
sprawy zawiesili odmawianie modlitwy oraz objęli ucznia szczególną opieką”277.
Z potwierdzonych przez rodzica dziecka relacji prasowych wiemy jednak, że modlitwa jest dalej praktykowana (w pierwszych minutach lekcji, ale przed oficjalnym
początkiem zajęć, tj. przed dzwonkiem), a uczeń był zmuszony ze względu na
prześladowania ze strony wychowawczyni i dyrekcji zmienić szkołę. Co więcej,
dyrektorka placówki wytoczyła 10-latkowi i jego prawnym opiekunom sprawę
o demoralizację w sądzie dla nieletnich. Rodzic ucznia, w reakcji na upublicznioną interwencję TEA, zgłosił się bezpośrednio do członkini naszego zespołu
z prośbą o pomoc. Wsparcia prawnego rodzicom ucznia ostatecznie udzieliło
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego (PTPA), z którym TEA
zainicjowało kontakt.

Komentarz do sprawy w Golasowicach – modlitwa na
lekcjach innych niż lekcje religii
r. pr. Zofia Jabłońska, polskie towarzystwo prawa
antydyskryminacyjnego
W sprawie doszło do dyskryminacji w dostępie do edukacji z powodu bezwyznaniowości. Niestety, Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania (Dz.U. 2010 nr 254,
poz. 1700) nie przewiduje ochrony w tym zakresie. Jednak bezsprzeczne jest,
iż zgodnie z Konstytucją, Polska jest państwem neutralnym wyznaniowo,
a szkoły jako placówki państwowe zobowiązane są do niedyskryminowania ze względu na wyznanie. Ustawy regulujące funkcjonowanie systemu
oświaty (Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2015, poz.

277 List Śląskiego Kuratora Oświaty z dn. 26.03.2015 r.
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2156), Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2014, poz.
191), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015
roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. 2015, poz. 1214))
i akty prawa międzynarodowego, których Polska jest stroną, jednoznacznie wskazują na obowiązek placówek państwowych zapewnienia uczniom
i uczennicom edukacji bezpiecznej, wolnej od przemocy i dyskryminacji,
z poszanowaniem różnorodności.
W odpowiedzi na skargę mieszkańca miasteczka na Śląsku, że w szkole
jego syna odmawiano modlitwę na lekcjach innych niż religia, kuratorium
zwróciło się do nauczycieli i nauczycielek o zawieszenie modlitw do czasu
wyjaśnienia skargi. Ostatecznie kuratorium postanowiło, iż modlitwa może
być odmawiana minutę przed dzwonkiem na lekcje.
Kuratorium szybko zareagowało na skargę rodzica, zgodnie ze swoimi
kompetencjami określonymi w Ustawie o systemie oświaty (Dz.U. 2015,
poz. 2156) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27
sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2015, poz. 1270)
i podjęło przewidziane prawem środki zaradcze, na czas rozpoznania sprawy
zawiesiło modlitwę. Ostateczna decyzja o odmawianiu modlitwy minutę
przed lekcjami wydaje się jednak niewystarczająca, gdyż w dalszym ciągu
powoduje wykluczanie ucznia, który musiałby czekać przed klasą, aż reszta
dzieci odmówi modlitwę.
W reakcji na poruszenie sprawy modlitwy oraz wniosek do kuratorium,
dyrekcja szkoły złożyła wniosek do sądu rodzinnego o wydanie zarządzeń opiekuńczych wobec syna oraz zawiadomienie o wykazywaniu przez
chłopca znamion demoralizacji polegających na tym, że był niezdyscyplinowany, ignorował polecenia nauczycieli, przeszkadzał innym uczniom
i uczennicom, dokuczał im oraz stosował przemoc wobec uczniów. Obydwa postępowania prowadzone przez Sąd Rejonowy zakończyły się dla
klienta wynikiem pozytywnym. Sąd wydał postanowienie stwierdzające, że
nie zachodzą przesłanki do wydania zarządzeń opiekuńczych, a w drugiej
sprawie umorzył postępowanie wobec braku znamion demoralizacji syna
klienta. W obu postępowaniach w charakterze pełnomocnika występował
r. pr. Tomasz Rak współpracujący pro bono z Polskim Towarzystwem Prawa
Antydyskryminacyjnego.
Reakcja dyrekcji jest absolutnie niedopuszczalna. Szkoła powinna zapewnić
bezpieczeństwo oraz komfort nauki uczniów i uczennic wszystkich wyznań
i światopoglądów. Szkoły powinny wdrażać programy i praktyczne rozwiązania umożliwiające wspólną egzystencję dzieci o różnych tożsamościach
i doświadczeniach.

Specyficzną sprawą związaną z zagadnieniem wolności sumienia i wyznania jest
podnoszone przez media planowanie realizacji w szkole w Skórzewie programu
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„Szkoła Przyjazna Rodzinie”, prowadzonego przez Centrum Wspierania Inicjatyw
dla Życia i Rodziny. Treści realizowane przez program nie są neutralne światopoglądowo i ściśle odnoszą się do doktryny Kościoła katolickiego. Zgodnie
z ustaleniami kuratora oświaty, „grupa rodziców zwróciła się do dyrektora szkoły
z propozycją zgłoszenia się do programu”, jednak „decyzja w powyższej sprawie
nie zapadła, nie było więc potrzeby podejmowania interwencji ze strony Wielkopolskiego Kuratora Oświaty”. Działania podjęła natomiast dyrekcja szkoły,
która po konsultacji z zespołem doradczym stwierdziła, że w związku z faktem, iż
szkoła w Skórzewie jest szkołą publiczną, przystąpienie do tego programu może
być sprzeczne z poglądami i przekonaniami pozostałej części rodziców. Powiadomiła także pozostałych rodziców o programie i poprosiła o zajęcie stanowiska
w tej sprawie. Opisane przez kuratorium postępowanie dyrektorki szkoły wydaje
się w pełni zasadne i godne naśladowania: w podjęciu decyzji uwzględniono
publiczny charakter szkoły oraz wyznaniową i światopoglądową różnorodność
uczniów i uczennic, wzięto pod uwagę zdanie wszystkich rodziców oraz zadbano
o transparentność procesu.

Komentarz do sprawy w Skórzewie – zapowiedź
przystąpienia szkoły do programu „Szkoła Przyjazna
Rodzinie”
Paulina Wawrzyńczyk, grupa edukatorów seksualnych ponton
Jak można przeczytać na stronie internetowej programu „Szkoła Przyjazna
Rodzinie”, jest on oparty „na podstawach wyrosłych z europejskiego kręgu
kulturowego”. To zawoalowany sposób określenia jego katolickiej genezy278. Jego autorki/autorzy nie prezentują w sposób klarowny ani otwarty,
jaka wiedza jest przekazywana podczas zajęć w szkołach, lecz zbudowano go z pewnością w opozycji do nauczania o różnorodności religijnej,
postaw życiowych i zachowań seksualnych279. Promowanie tradycyjnych
ról płciowych kobiet i mężczyzn oraz kwestionowanie istnienia różnych
tożsamości płciowych i orientacji psychoseksualnych stoi w sprzeczności
z zasadami praw człowieka, a także nowoczesną wiedzą naukową i wspiera
278 W jednym z programów zajęć możemy przeczytać: „Zajęcia wprowadzają młodzież w problematykę inicjacji seksualnej i ukazują seksualność jako piękny dar, który każdy z nas posiada i może ofiarować tylko
jednej osobie. Kto to będzie w moim życiu?”, http://szkola-przyjaznarodzinie.pl/wp-content/uploads/2015/09/
Oferta-zaj%C4%99%C4%87-dla-m%C5%82odzie%C5%BCy-szk%C3%B3%C5%82-gimnazjalnych.pdf
(dostęp 15.02.2016). Tematyka miłości i związków dotyczy wyłącznie osób heteroseksualnych. Program
innych zajęć w bezpośredni sposób odnosi się do religii katolickiej: „Wymagaj od siebie… – Jan Paweł II
Podczas moich podróży, między wieloma kontuzjami spotkałem Boga i doświadczyłem jego miłości. Tym świadectwem także pragnę się podzielić ponieważ Jezus jest nieodłączną częścią tego kim jestem oraz tego co robię”,
http://szkola-przyjaznarodzinie.pl/program/idz-latwizne-breakdance-swiadectwo-wiary/ (dostęp 15.02.2015).
279 Program oparty jest na przeciwstawianiu się mglistym „szkodliwym treściom”, http://szkola-przyjaznarodzinie.pl/strona-glowna/programy (dostęp 15.02.2016).
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dyskryminację zamiast jej przeciwdziałać. TEA bardzo słusznie wyraziło
zaniepokojenie próbą wprowadzenia tego programu do publicznej szkoły
podstawowej, która powinna stać na straży wolności wyznania i prawa do
bezpiecznych warunków uczenia się. Homofobia i transfobia w bezpośredni
sposób zagrażają dobrostanowi, a nawet życiu młodych ludzi.
W odpowiedzi na pismo TEA Wielkopolskie Kuratorium Oświaty nie odniosło się do merytorycznej zawartości programu „Szkoła Przyjazna Rodzinie”
ani nie przestrzegło przed jego wprowadzeniem. Informacja o tym, że nie
zaistniała potrzeba przeprowadzenia interwencji, gdyż program na razie nie
został wprowadzony, jest rozczarowująca. Życzylibyśmy sobie, żeby kuratorium działało także prewencyjnie i zajęło stanowisko wobec tej niejasnej
inicjatywy, do której mogą przystępować kolejne szkoły. Dyrekcje szkół powinny otrzymać informację, dlaczego udział w programie wspiera dyskryminację w szkole oraz wsparcie w radzeniu sobie z presją rodziców, którzy mogą
paść ofiarą manipulacji ze strony środowisk przeciwnych edukacji równościowej, antydyskryminacyjnej i seksualnej. Dyrekcja szkoły podstawowej im.
F. Chopina w Skórzewie zdecydowała się skonsultować przystąpienie do tego
programu z rodzicami. Uważamy, że w tym przypadku decyzja powinna
zapaść odgórnie i cieszy nas, że ostatecznie tak się właśnie stało.

Inną sprawą sygnalizowaną przez media była bezprawna decyzja łódzkiego magistratu o ograniczeniu tygodniowego wymiaru liczby godzin etyki do jednej
godziny. Zgodnie z obowiązującym prawem, wykracza to poza kompetencje
organu prowadzącego. Jedynym podmiotem uprawnionym do ustalania liczby
godzin zajęć z etyki jest dyrektor/dyrektorka szkoły. Pytania zawarte we wniosku
o udostępnienie informacji publicznej dotyczyły: przyczyn i podstaw prawnych
decyzji wydanej przez urząd miasta oraz w przypadku zmiany decyzji ze strony
magistratu – sposobu skutecznego poinformowania o tym dyrektorów i dyrektorek szkół. Trudno odnieść się do odpowiedzi miejskiego wydziału edukacji, ten
bowiem w dwustronicowym piśmie w ani jednym fragmencie nie odniósł się do
zadanych pytań. List ten pozostaje przykładem korespondencji, w której nie zawarto żadnych merytorycznych treści (wywiązując się jednocześnie z ustawowego
obowiązku udzielenia informacji publicznej).
5.2.2 Płeć
Większość doniesień medialnych odnoszących się do tej cechy tożsamości dotyczyła przemocy seksualnej, jakiej doświadczają dziewczęta w szkole albo ze strony
szkolnych kolegów i koleżanek. Z tego powodu – poza wnioskami w konkretnych
sprawach – zespół monitorujący zdecydował się wysłać do resortu edukacji zbiorcze zapytanie na temat działań, jakie podejmuje Ministerstwo Edukacji Narodowej
w celu zapewnienia uczniom i uczennicom bezpieczeństwa i ochrony przed molestowaniem i przemocą seksualną; sposobów wspierania placówek oświatowych

167

Edukacja antydyskryminacyjna. Ostatni dzwonek!

Rozdział 5. Reakcje instytucji oświatowych…

w skutecznym prowadzeniu działań prewencyjnych i interwencyjnych w przypadku wystąpienia przemocy seksualnej oraz rodzaju wsparcia, jakie mogą otrzymać
uczennice i uczniowie, którzy doświadczyli takiej przemocy. Interesowało nas
także, jakie działania podejmuje resort w celu zwiększania kompetencji nauczycieli i nauczycielek do przeciwdziałania i reagowania na dyskryminację i przemoc
motywowaną uprzedzeniami, w tym przemoc ze względu na płeć. Odpowiedź
ministerstwa ma charakter referowania ram prawnych. MEN wskazuje m.in.: na
treści nauczania w podstawach programowych (umiejętności psychospołeczne,
umiejętność asertywnego zachowania); działania służące zapewnieniu bezpieczeństwa realizowane przez nadzór pedagogiczny; realizowanie kierunków polityki
oświatowej związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem uczniów, profilaktyką
agresji i przemocy w szkole; działania realizowane w ramach Programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”; system pomocy psychologiczno-pedagogicznej; prowadzenie działań antydyskryminacyjnych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli,
poradnie psychologiczno-pedagogiczne i biblioteki pedagogiczne. W ośmiostronicowej korespondencji ministerstwa nie została przywołana ani jedna inicjatywa,
która jest wprost poświęcona kwestii przemocy seksualnej czy sytuacji dziewcząt
w szkole. Instytucja podaje przykłady kilku konferencji i seminariów ogólnie
poświęconych przeciwdziałaniu dyskryminacji. Z odpowiedzi udzielonej przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej wyłania się obraz resortu, który jest „ślepy” na
kwestie płci w edukacji, nie prowadzi w tym obszarze ani celowej polityki, ani
choćby pojedynczych programów.
Podobne wrażenie można było odnieść, czytając dwie kolejne odpowiedzi
od kuratorów oświaty w sprawach poświęconych przemocy seksualnej w szkole.
Pierwsza sprawa dotyczyła trwającej w czasie przemocy werbalnej, psychicznej
i fizycznej o charakterze seksualnym ze strony szkolnych rówieśników wobec
jednej z uczennic gimnazjum w Sulejowie. Drugi opisywany przez media przypadek dotyczył zmuszenia uczennicy do tzw. innej czynności seksualnej przez
nauczyciela. Do zdarzenia doszło w szkole, po lekcjach.
W przypadku nękania uczennicy w Sulejowie nadzór pedagogiczny przeprowadził dwie kontrole doraźne, w wyniku których „stwierdzono nieprawidłowości
w zakresie sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym brak organizacji wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczennicy, która doświadczyła cyberprzemocy
oraz agresji psychicznej ze strony rówieśników”280. W kolejnym kroku nadzór pedagogiczny wniósł sprawę dyrektorki placówki do rzecznika dyscyplinarnego dla
nauczycieli. Historię gimnazjalistki można potraktować jako studium przypadku,
w którym z jednej strony, mamy do czynienia z ewidentną przemocą seksualną
(komentarze: „Ej, Zuzia umyłaś zęby? Mój koń lubi czystą stajnię”; zachowania

280 List Łódzkiego Kuratora Oświaty z dn. 03.12.2015 r.
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„Jeden chłopak chwycił ją za głowę i przyciągnął sobie do krocza. «Ssij mi p…»”281),
z drugiej strony – osoby dorosłe mające diagnozować i rozwiązać problem nazywają sytuację „agresją słowną, presją rówieśników, przemocą psychiczną”. Aspekt
płci oraz związanego z nią traktowania nastolatki jako obiektu seksualnego przez
rówieśników w klasie staje się niewidoczny. Sprawa gimnazjalistki rozpoczęła się
od cyberprzemocy – klasowe koleżanki weszły na profil nastolatki na Facebooku
i jednorazowo zamieściły anons o charakterze seksualnym. Wydarzenie to stało się
podstawą do trwających w czasie, powtarzających się, wulgarnych i uwłaczających
zachowań ze strony szkolnych kolegów. Charakterystyczne jest to, iż zgodnie z informacjami udzielonymi przez kuratora oświaty, to przede wszystkim dziewczynki
poniosły karę za swoje zachowanie (rozmowa wyjaśniająca z wychowawczynią,
nagana ze strony dyrektorki szkoły, doprowadzenie do przeprosin oraz obniżona
ocena z zachowania). Sprawcy tzw. „przemocy psychicznej” odbyli dwie rozmowy –
wyjaśniającą i dyscyplinującą w obecności wychowawczyni i szkolnej pedagożki.
Nasuwa się hipoteza, że przemoc seksualna ze strony gimnazjalistów – młodych
mężczyzn jest kulturowo bardziej akceptowana, usprawiedliwiana „naturalnymi”
cechami płciowymi oraz burzą hormonalną i przez to niezauważana lub traktowana pobłażliwie. W odpowiedzi na sytuację, w szkole zorganizowano szereg
działań wychowawczych, nie dotyczyły one jednak kwestii socjalizacji do różnych
ról płciowych, stereotypów płci, przemocy seksualnej oraz sposobów reagowania.
Były za to zajęcia mówiące ogólnie o problematyce relacji rówieśniczych w szkole: „Omówienie zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły”; „Przypomnienie zasad
bezpieczeństwa uczniów w szkole”. Dodatkowo, dyrekcja szkoły zorganizowała
apel, w trakcie którego „poruszono problem używania wulgaryzmów”. Pojawiły
się podobne tematy zajęć na lekcjach wychowawczych: „Kultura języka. Kultura
słowa”, „Nie wulgaryzmom. Dbamy o kulturę słowa”. Zapisy protokołu z kontroli
doraźnych także nie odnotowują wątku związanego z budowaniem w szkole relacji
pomiędzy dziewczętami a chłopcami.
Z odpowiedzi Wielkopolskiego Kuratora Oświaty wiemy, że w drugim przypadku dyrekcja zgłosiła sprawę do prokuratury rejonowej oraz rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli oraz zawiesiła nauczyciela w pełnieniu obowiązków. Zarówno
nastolatka, jak i pozostali uczniowie i uczennice z klasy znaleźli się pod opieką
psychologa szkolnego. Dodatkowo, dyrekcja powołała zespół kryzysowy oraz
wydała zarządzenie w sprawie korzystania przez nauczycieli ze sprzętu szkolnego
oraz sposobów kontaktowania się nauczycieli z uczniami. Wizytatorzy kuratorium
oświaty przeprowadzili kontrolę doraźną282. Wiadomości te nie pozwalają jednak

281 Uwaga! TVN: Piekło Zuzy. Bezwzględni gimnazjaliści gnębili koleżankę, Onet.pl, 28.10.2015, http://wiadomosci.onet.pl/lodz/uwaga-tvn-pieklo-zuzy-bezwzgledni-gimnazjalisci-gnebili-kolezanke/5mxtfj (dostęp:
20.11.2015).
282 List Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dn. 31.03.2015 r.
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odpowiedzieć na kluczowe pytanie – jakie działania szkoła podjęła, aby przeciwdziałać podobnym zjawiskom w przyszłości oraz przywrócić poczucie bezpieczeństwa w szkolnej przestrzeni (rozumianej jako przestrzeń relacji, a nie budynek).
W obydwu listach nie pojawiają się żadne wskazania na edukację młodzieży w obszarze ról płciowych, stereotypów płci i uprzedzeń wobec kobiet, które
w efekcie mogą doprowadzać do przemocy ze względu na płeć, w tym przemocy
seksualnej. Brak informacji o odpowiedzialności świadków oraz zajęć podnoszących umiejętność reagowania na różne przejawy seksizmu.

Komentarz w sprawie przemocy seksualnej w szkołach
w Chodzieży i Sulejowie
dr Iwona Chmura-Rutkowska, uniwersytet im. adama mickiewicza
w poznaniu
dr Anna Gulczyńska, uniwersytet im. adama mickiewicza w poznaniu
Joanna Kowalska-Andrzejewska, fundacja rozwoju motylarnia
Obie opisywane sprawy dotyczą przemocy seksualnej, a więc szczególnej
formy dyskryminacji ze względu na płeć, której źródłem są stereotypy
i uprzedzenia. Przedstawiona dokumentacja dotycząca zaleceń kuratoriów
oświaty oraz podjętych działań przez dyrekcję i kadrę szkół wskazuje, że
poza odniesieniem się do prawnej kwalifikacji czynu, na poziomie interwencji i prewencji pedagogicznej właściwie zignorowano fakt, iż oba przypadki
dotyczą specyficznego rodzaju przemocy, którego podłożem jest różnica płci
i seksualność. Przemoc i molestowanie seksualne bardzo często przez długi
okres czasu nie są ujawniane z powodu tabu wokół seksualności, strachu
przed naznaczeniem i wiktymizacją, braku wiedzy i kompetencji kadry
pedagogicznej w zakresie rozpoznawania i reakcji na tego typu przemoc
oraz dlatego, że wśród dorosłych istnieje przyzwolenie na wiele zachowań
o charakterze seksualnym naruszających godność i granice ciała. Bywa i tak,
że przemoc jest dostrzegana, ale w szkole nie ma wypracowanych strategii
i procedur reagowania na nią.
Relacje z przeprowadzonych działań oraz zalecenia kuratoriów zawierają
wiele uogólnień i niedopowiedzeń. Przy tak dużym poziomie niejasności,
niemożliwe jest dokonanie jednoznacznej oceny, jednak wiele z udokumentowanych tu działań odznacza się nieadekwatnością i fasadowym charakterem. Przyjęte przez szkoły działania oraz ocena i rekomendacje kuratoriów
w niewielkim stopniu odnoszą się do seksualnego i dyskryminacyjnego
charakteru przemocy oraz roli dobrego przygotowania i specyficznych
kwalifikacji osób udzielających wsparcia osobie doświadczającej przemocy. Jest to szczególnie ważne, zważywszy na traumatogenne bezpośrednie
i długoterminowe skutki przemocy seksualnej oraz zagrożenie wtórną
wiktymizacją.
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W sprawie z Sulejowa kuratorium stwierdziło niedostateczny poziom
nauczycielskich kompetencji w zakresie przeciwdziałania i reagowania
na przemoc, niewielki wymiar godzin pracy pedagoga w szkole oraz brak
objęcia ofiary długofalową pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Jednak
nie zwrócono uwagi, iż na poziomie interwencji zabrakło działań zmierzających do naprawienia szkody przez sprawczynie i sprawców, diagnozy oraz planu pracy indywidualnej ze sprawczyniami, sprawcami i ofiarą,
współpracy z rodzinami obu stron, a także zaplanowania i prowadzenia
z klasą dziewczynki zajęć warsztatowych na temat przemocy seksualnej
i cyberprzemocy. Czynności kontrolne kuratorium opierały się głównie
na analizie dokumentacji szkolnej, czyli zapisów w dziennikach lekcyjnych,
protokołach posiedzeń Rady Pedagogicznej oraz nieaktualnych wyników
ankiet na temat bezpieczeństwa w szkole. Kuratorium w Łodzi relacjonuje
na przykład: „podjęcie tematyki agresji rówieśniczej, w tym problemu
cyberprzemocy (…) o czym świadczą zapisy w dzienniku”. Trudno na
podstawie zapisów w dzienniku stwierdzić, jakiego typu przygotowanie
i kompetencje miała osoba prowadząca zajęcia, co się na nich działo oraz
z jakim efektem. Nie wiadomo również, w jakiej formie i z jakim skutkiem
odbywały się działania wychowawcze podjęte wobec uczniów i uczennic
w całej szkole, określone jako „podjęcie tematyki agresji rówieśniczej z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka”. Wiele pytań i wątpliwości budzą
działania interwencyjne na przykład: „doprowadzenie do przeprosin ofiary”
(dobrowolne czy niedobrowolne; grupowe czy indywidualne, jednorazowe czy proces – pytania te pozostają bez odpowiedzi). Procedury i formy
działania w sytuacji kryzysowej w szkole w Sulejowie, takie jak: rozmowa
wyjaśniająca i dyscyplinująca, nagana, obniżenie oceny z zachowania, doprowadzenie do przeprosin są niewystarczające, bowiem nie aktywizują
i nie angażują sprawczyń i sprawców w działania naprawcze. Interwencja
pedagoga-psychologa wobec sprawców skoncentrowana powinna być na
generowaniu przez sprawców działań służących zadośćuczynieniu oraz
rozwiązań sytuacji eskalacji przemocy. Brak również informacji na temat
wyników analiz ankiet przeprowadzonych w szkole w Sulejowie dla rodziców i uczniów klas I i II, dotyczących bezpiecznego pobytu w szkole (rodzaj
zadawanych pytań, stopień ich otwarcia, a także wyniki oraz podjęte na
ich podstawie działania są nieznane). Podobnie, w kontekście kursów doskonalących dla nauczycieli zabrakło informacji o liczbie osób, które brały
w nich udział oraz efektach tych szkoleń. Nie wiadomo również, w jaki
sposób sprawowanie patronatu nad konferencją metodyczną przełożyło
się na faktycznie podejmowanie działania antyprzemocowe (np. modyfikacja programu profilaktycznego w szkole, zaproszenie ekspertów spoza
szkoły).
Z pisma Kuratorium Oświaty w Poznaniu trudno wyciągnąć wnioski dotyczące tego, jakiego typu opieką i wsparciem otoczono uczennicę z Chodzieży –
ofiarę przemocy seksualnej, resztę dzieci w szkole, ale także, czy w ogóle
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i jaką ofertę pomocy zaproponowano rodzicom (kto pomagał, czy miał
do tego przygotowanie, w jaki sposób, czy było to pomocne). W piśmie
z dnia 31.03.2015 r. poinformowano o podjęciu wielu czynności (np. w tym
kontroli), jednak nie podano, co w ich wyniku ustalono.
W wyżej przedstawionych sytuacjach rekomenduje się podjęcie jednocześnie trzech sposobów postępowania. Pierwszy z nich dotyczy działań interwencyjnych, dających wsparcie ofierze, jej opiekunom prawnym, świadkom
przemocy oraz równocześnie działań naprawczych na rzecz zmiany myślenia i zachowania sprawców, dostosowanych do zaistniałej sytuacji. Drugi
to przemyślany proces działań profilaktycznych, poprzedzony diagnozą
skupioną na problemie i dotyczący całej społeczności szkolnej. Trzeci ma
na celu wypracowanie standardów i strategii reagowania dzieci i dorosłych
na dyskryminację, przemoc ze względu na płeć i przemoc o charakterze
seksualnym. Szkoła powinna ocenić potrzeby oraz możliwości odpowiedzi
na nie w oparciu o własne zasoby, a w przypadku braku kompetencji w tym
zakresie – rozpocząć stałą współpracę z ekspertami z zewnątrz.

5.2.3 Orientacja seksualna
Dokument, który w jakimkolwiek stopniu – spośród wszystkich otrzymanych
listów – posługuje się językiem praw dziecka, dotyczy sytuacji w szkole w Bieżuniu.
W maju 2015 roku jeden z uczniów gimnazjum popełnił samobójstwo. Przyczyną
było długotrwałe nękanie ze strony rówieśników, m.in. z powodu nienormatywnego dla chłopca ubioru i zachowania oraz z powodu przypisywanej orientacji
seksualnej.
Co nietypowe, kontrola wizytatorów dotyczyła nie tylko zgodności działania
szkoły z przepisami prawa oświatowego oraz wewnętrznymi procedurami, ale
obejmowała także identyfikację nauczycieli, „których sposób funkcjonowania
wywołuje u niektórych uczniów strach przed uczestnictwem w lekcji”283 oraz badanie, w jakim stopniu prawa uczniów gwarantowane m.in. w statucie szkoły są
respektowane oraz czy uczniowie i uczennice mają wiedzę na temat przynależnych
im praw (badanie ankietowe wśród młodzieży). Nadzór pedagogiczny wskazał na
zaniedbane obszary, które z punktu widzenia przeciwdziałania różnym przejawom
dyskryminacji są kluczowe. Po pierwsze, program wychowawczy został opracowany bez wcześniejszej diagnozy potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, a w szkole nie podjęto działań mających na celu wspólne wypracowywanie
przez grono uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną norm i zasad obowiązujących
w szkole i w klasie (co w opinii kuratora skutkowało niskim poziomem wiedzy
wśród uczniów i uczennic o normach i zasadach w szkole; wiedza ta skupiała się
283 List Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dn. 25.08.2015 r.
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głównie wokół zakazów). Kolejna nieprawidłowość wskazana przez wizytatorów
to nierespektowanie przez wszystkich nauczycieli praw ucznia zapisanych w statucie szkoły. Kurator precyzuje: „Dotyczy to prawa w zakresie ochrony uczniów
przed przemocą, prawa do poszanowania godności osobistej ucznia, prawa do
dochodzenia swoich praw w przypadku, kiedy nie są one przestrzegane, prawa
do wyrażania własnego zdania. (…) tylko nieliczni uczniowie potrafią podać
pojedyncze przykłady praw ucznia, a także nie znają procedur odwoławczych
w przypadku ich nieprzestrzegania”. Dodatkowo, pracownicy nadzoru pedagogicznego zauważają, że dyrekcja nie zapewniła w tym zakresie wsparcia nauczycielom
w ramach doskonalenia zawodowego.
Na uwagę zasługują niektóre działania wymienione w liście kuratora, które
zostały albo mają zostać wdrożone w szkole w odpowiedzi na kryzysową sytuację i wyniki kontroli. Są to przykładowo: „Dziennik Interwencji” podejmowanych przez szkołę w związku z sygnałami od członków szkolnej społeczności;
wzmocnienie roli Samorządu Uczniowskiego poprzez organizację spotkań, paneli
dyskusyjnych i corocznych grudniowych debat pod hasłem „porozmawiajmy
o szkole” na temat stanu bezpieczeństwa w szkole; wspólne spotkania uczniów
i uczennic z rodzicami i nauczycielami w celu wspólnego wypracowania norm
i zasad obowiązujących w szkole; dystrybucja broszury o prawach i obowiązkach
uczniów i uczennic, procedurach odwoławczych, „skrzynce wzajemnego zaufania”, numerach telefonów zaufania, współpraca z Fundacją „Dzieci Niczyje” oraz
z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
Pozwoliłyśmy sobie na tak obszerne przytoczenie efektów kontroli ze szkoły
w Bieżuniu, gdyż jako jedyny dokument tak obszernie odnosi się do faktycznych
kwestii merytorycznych i proponuje realne działania naprawcze, a nie tylko zmianę
czy uzupełnienie zapisów w statutach, protokołach czy regulaminach. Jednocześnie, nasuwa się smutna refleksja, że być może dopiero tak tragiczne wydarzenia jak
śmierć ucznia są w stanie rozszerzyć perspektywę organów nadzoru pedagogicznego z kwestii formalnych i proceduralnych na podmiot działania szkoły – uczniów
i uczennice z ich prawami, podmiotowością i godnością. Dostrzegając wydźwięk
tego listu, należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że nie ma w nim ani analizy, ani
zaleceń związanych z podnoszeniem wiedzy i umiejętności młodzieży i kadry
nauczycielskiej z zakresu zjawiska dyskryminacji ze względu na płeć i orientację
seksualną oraz reagowania na przemoc motywowaną homofobią, choć była ona
jednym z powodów samobójczej śmierci nastolatka. Nie ma też refleksji, w jaki
sposób po wspólnym doświadczeniu śmierci kolegi można przywrócić poczucie
bezpieczeństwa wśród uczniów i uczennic, także tych nieheteroseksualnych, którzy
uczęszczają do szkoły.
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Komentarz do sprawy śmierci ucznia gimnazjum
w Bieżuniu
Marzanna Pogorzelska, uniwersytet opolski
Według dostępnych informacji, przyczyną śmierci Dominika było długotrwałe prześladowanie nastolatka ze strony grupy rówieśniczej i osób
należących do kadry pedagogicznej, przy braku reakcji nauczycieli, którzy
wiedzieli o problemie. Jedną z wymienianych przyczyn przemocy fizycznej
i psychicznej, której doświadczał chłopiec, był jego wygląd, dbałość o ubiór
i fryzurę, które wystarczyły, aby stał się on ofiarą homofobicznych wyzwisk.
Odpowiedź Kuratorium Oświaty w Warszawie na pismo TEA dotyczące
tej sprawy skłania do kilku wniosków. Po pierwsze, kuratorium podjęło
działania natychmiast po zdarzeniu, przede wszystkim planując, następnie
przeprowadzając kontrolę placówki. W wyniku kontroli wykazano nieprawidłowości w zakresie pracy wychowawczej szkoły i realizacji nadzoru
pedagogicznego dyrektora szkoły, brak respektowania przez wszystkich
nauczycieli praw ucznia i niewystarczającą edukację w tym zakresie. Jakkolwiek należy docenić podjęte działania, uderza ich rutynowość i ogólnikowość, tj. całkowity brak odniesienia do kluczowego w całej sprawie,
homofobicznego aspektu zdarzenia, a w zamian – powoływanie się na
ogólnie pojęte prawa dziecka, człowieka, ucznia, bezpieczeństwo czy przestrzeganie norm społecznych, co w przypadku tego specyficznego zdarzenia
jest dalece niewystarczające.
W kontekście zaistniałej sytuacji szczególnie ważne wydają się kroki zaplanowane przez dyrektora placówki. Oprócz zobowiązań dotyczących
poprawy standardów szkoły dotyczących przestrzegania ogólnie pojętych
norm społecznych, wymienione są konkretne działania mające na celu podniesienie kompetencji wychowawczych nauczycieli. Jedno z nich to wykład
prof. M. Jędrzejko, a więc osoby, która w swoich publikacjach przestrzega
przed „promocją homoseksualizmu”, ofensywą „skrajnych postaci gender”, a ponadto umieszcza „homoseksualizm i dewiacje seksualne” wśród
najszybciej rozwijających się patologii, zachowań nienormatywnych i ryzykownych w Polsce po 2000 r. Bez względu na to, czy wybór prelegenta
był przypadkowy, czy przemyślany, biorąc pod uwagę charakter prześladowania Dominika, świadczy on o ignorancji i lekceważeniu rzeczywistych
przyczyn zdarzenia.
Należy docenić deklarowaną współpracę dyrektora z wymienionymi w piśmie fundacjami („Dzieci Niczyje”, „Falochron”), ale zwraca uwagę fakt, że
zakres ich działalności obejmuje szeroko pojęte przeciwdziałanie agresji
i przemocy, co ponownie nasuwa wątpliwości względem adekwatności
ewentualnych działań podejmowanych w ramach współpracy.
Jeśli chodzi o działania samego kuratorium w zakresie przeciwdziałania
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dyskryminacji, widoczne są: z jednej strony, działania mające na celu zapobieganie ogólnie ujętym wszelkim jej przejawom, a z drugiej, szczegółowy
opis programów, projektów, konferencji, itp. dotyczących konkretnych przyczyn (narodowość, etniczność, religia), z uderzającym brakiem orientacji
seksualnej jako przesłanki dyskryminacji. Przytoczony przez kuratorium
zestaw, w którym umieszczono wszelkie kojarzone z dyskryminacją działania (bezpieczeństwo, profilaktyka, uzależnienia), a nie sposób w nim znaleźć
ani jednego odwołującego się bezpośrednio do kwestii orientacji seksualnej,
świadczy o głębokim niezrozumieniu problemu przemocy motywowanej
homofobią i dominacji w tym zakresie działań pozorowanych nad realnie
pomagającymi.
To, co zarówno szkoła, jak i kuratorium powinny zrobić w zaistniałej sytuacji,
to diagnoza sytuacji w placówce i opracowanie planu działania z uwzględnieniem homofobicznego lub, szerzej, heteronormatywnego podłoża zdarzenia, przy czym niezbędne byłoby nawiązanie współpracy z organizacjami
lub osobami, które posiadają doświadczenie i kompetencje w tym zakresie.
Przedstawione materiały wyraźnie ukazują korzenie systemowych przyczyn
tego, co się wydarzyło w Bieżuniu. Niewiedza, unikanie i tabuizacja tematyki
orientacji seksualnej, przymykanie oczu na rozgrywające się w szkołach
dramaty osób homoseksualnych, które nie pasują do sztywnego wzorca
kobiecości i męskości, skutkują nieadekwatnością podejmowanych działań
i są jedynie pozorem dbałości o dobro i rozwój uczniów.
Bezradność, bierność i niedostrzeganie problemu Dominika wtedy, kiedy jeszcze żył, mogły być jedną z przyczyn samobójstwa chłopca i trudno oprzeć się
wrażeniu, że wymienione zjawiska nadal trwają, podtrzymując w szkołach klimat, który sprzyja dramatom podobnym do tego, który wydarzył się w Bieżuniu.

Zgoła inny charakter miała interwencja kuratorium oświaty w szkole w Piątkowisku. Uczniowie i uczennice gimnazjum przygotowali wystawę pod hasłem „Stop
dyskryminacji!”. Plakaty były poświęcone problematyce dyskryminacji, w tym
homofobii (kolaż, na którym widniały m.in. fragmenty Deklaracji Praw Człowieka, zdjęcia całujących się mężczyzn, postaci znanych nieheteroseksualnych osób
ze świata polityki czy showbiznesu). Po sprzeciwie wyrażonym przez członków
lokalnego Obozu Narodowo-Radykalnego, w szkole zainterweniował wójt i wystawa została zdjęta. Dodatkowo, w mediach pojawiły się informacje na temat
prześladowania uczniów i uczennic, którzy byli zaangażowani w antydyskryminacyjny projekt. W tej sprawie wysłałyśmy do Łódzkiego Kuratora Oświaty wniosek
o informację publiczną, chcąc się dowiedzieć m.in., jakie kroki adresowane do
całej społeczności szkolnej zostały podjęte przez dyrekcję szkoły i/lub kuratorium oświaty w celu ochrony przed gnębieniem i wsparcia uczniów i uczennic,
nauczycielek i nauczycieli realizujących działania antydyskryminacyjne. Kuratorium przesłało efekty kontroli, która nie zajmowała się kwestią napiętnowania
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osób włączonych w zajęcia przeciwdziałające dyskryminacji. Tematem kontroli
doraźnej była „realizacja zadań wychowawczych” w szkole284. W jej toku zostały
potwierdzone doniesienia medialne, dotyczące zdjęcia wystawy na wniosek wójta.
Wizytatorzy stwierdzili, że „treść niektórych plakatów przedstawiających obrazki
nagich ludzi i intymnych zachowań ludzi nie mogła być przez uczniów zrozumiana.
Ilustracje były niedostosowane do wieku uczniów [ze względu na obecność w tym
samym budynku dzieci ze szkoły podstawowej – przyp. red.]”.

Komentarz do sprawy w Piątkowisku – przerwanie
działań antydyskryminacyjnych w szkole
Vyacheslav Melnyk, kampania przeciw homofobii
Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Piątkowisku jest jedną z czterech
szkół w Polsce, które wzięły udział w projekcie „Równa szkoła – bez dyskryminacji i przemocy” koordynowanym przez Kampanię Przeciw Homofobii,
realizowanym w ramach programu Obywatele dla Demokracji ze środków
Funduszy EOG. Do zadań szkół należało m.in. przeprowadzenie analizy
sytuacji w szkole dotyczącej przypadków dyskryminacji oraz dotychczas
podjętych działań antydyskryminacyjnych, zaplanowanie i przeprowadzenie wydarzeń antydyskryminacyjnych odpowiadających potrzebom i
możliwościom szkoły oraz wypracowanie strategii antydyskryminacyjnej
w dowolnej formie. Wszystkie etapy projektu odbywały się w ramach mentorskiej współpracy z trenerem antydyskryminacyjnym.
„Dzień religijno-niereligijny” oraz „Orientacja na różnorodność” były wydarzeniami zaplanowanymi przez szkołę w Piątkowisku w odpowiedzi na
zdiagnozowaną potrzebę wsparcia różnorodności religijnej środowiska szkolnego oraz zareagowania na pojawiającą się w szkole homofobiczną mowę
nienawiści. Największym wyzwaniem dla osób zaangażowanych w projekt
w tej szkole było wydarzenie „Orientacja na różnorodność”. Zrealizowano
warsztat dla uczniów i uczennic na temat mechanizmów wykluczenia i dyskryminacji, stworzono plakaty na temat różnorodności orientacji psychoseksualnych oraz zainicjowano doroczny „Spirit day” (dzień, w którym osoby ze
społeczności szkolnej ubierają się na fioletowo, aby pokazać wsparcie osobom
nieheteronormatywnym). Parę tygodni po wydarzeniu lokalne media, zaalarmowane przez miejscową komórkę nacjonalistycznego Obozu Narodowo-Radykalnego „Narodowe Pabianice”, opisały działania zrealizowane w szkole,
co poskutkowało interwencją wójta w szkole, zdjęciem wystawy oraz kontrolą
doraźną Łódzkiego Kuratorium Oświaty. Mimo listów poparcia, wystosowanych do społeczności szkolnej przez m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich,
Amnesty International, TEA, KPH, Instytutu Działań Twórczych w Łodzi,
284 List Łódzkiego Kuratora Oświaty z dn. 28.08.2015 r.
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osoba kontrolująca szkołę z ramienia kuratorium zarzuciła dyrektorowi
m.in. nieskuteczność nadzoru pedagogicznego oraz niedostosowanie treści
do wieku uczniów i uczennic (sugerując potrzebę przeprowadzenia dla nich
zajęć o mobbingu (sic!)). W ocenie KPH kontrola nie była przeprowadzona
w sposób obiektywny i zawierała wiele nieścisłości merytorycznych. Decyzją
KPH było zaskarżenie raportu z analizy doraźnej w Ministerstwie Edukacji
Narodowej. Ponowna kontrola, przeprowadzona przez kuratorium w reakcji
na skargę KPH, utrzymała decyzje i wnioski z kontroli doraźnej.
Zdaniem KPH, szkoła nie znalazła wsparcia w Kuratorium Oświaty w Łodzi,
co więcej, została poddana uciążliwym i czasochłonnym kontrolom. Osoby
zaangażowane w projekt, zarówno nauczycielki, jak i uczniowie oraz uczennice, czuły się zaszczute, z jednej strony, przez prawicowe i katolickie media
oraz przez organizacje o charakterze nacjonalistycznym, a z drugiej – przez
samo kuratorium. Kuriozalny w tej sytuacji jest brak jasnego komunikatu
ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN). Działania kuratorium
oraz jego skutki wprost przeczą komunikatom wysyłanym przez MEN, np.
w stanowisku podkreślającym wagę przeciwdziałania homofobii w szkole.
Stoją też w sprzeczności z listem gratulacyjnym przesłanym przez Ministrę
Joannę Kluzik-Rostkowską nauczycielce zaangażowanej w projekt, która 23
października 2015 r. została wyróżniona przez kapitułę nagrody im. Ireny
Sendlerowej.

W wyniku rozmów przeprowadzonych z uczestnikami i uczestniczkami projektu
kurator konstatuje, że „poruszenie w tak szerokim zakresie tematu dyskryminacji
w odniesieniu do orientacji seksualnej winno być poprzedzone, zgodnie z potrzebami uczniów, zajęciami o tolerancji i dyskryminacji z zakresu codziennego funkcjonowania uczniów”. Stwierdza także, że uczniowie i uczennice mają „niewielką
wiedzę o stereotypach i uprzedzeniach”. W oparciu o tę diagnozę oraz w trosce
o podejmowanie tematów „dyskryminacji z zakresu codziennego funkcjonowania
uczniów” rekomenduje organizację zajęć z mobbingu285, choć zjawisko to ani nie
jest związane z mechanizmem dyskryminacji, ani nie występuje w środowisku
szkolnym (ma odniesienie wyłącznie do relacji pracowniczych na gruncie prawa
pracy). Łódzki Kurator Oświaty nie odnosi się do faktu, że działania podejmowane przez gimnazjum są realizacją przepisów prawa oświatowego i zarazem
wymagań stawianych szkołom („działania antydyskryminacyjne obejmujące całą
285 „Mobbing” jest terminem występującym wyłącznie na gruncie prawa pracy. W myśl przepisów art. 943 § 2
Kodeksu pracy, za mobbing uważa się działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane
przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika,
wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub
ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Na podstawie
słownika na stronie: http://rownosc.info/dictionary/mobbing/ (dostęp: 25.01.2016).
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społeczność szkoły lub placówki”286). Wystawa poświęcona problemowi równego
traktowania, przygotowana z aktywnym udziałem młodzieży, jest doskonałym
przykładem wypełniania wyżej wymienionego wymogu. Przeciwnie, stwierdza,
że „[dyrektor – przyp. red.] nie powinien wyrażać zgody na upublicznienie plakatów wypracowanych przez grupę uczniów na forum całej szkoły”. Czytając
pismo kuratora, zadajemy sobie pytanie, czy nadzór pedagogiczny faktycznie nie
dostrzega w działaniach podejmowanych przez szkołę aspektów dydaktyczno-wychowawczych, czy jest to przejaw lęku przed podejmowaniem przez społeczność szkolną tematyki związanej z orientacją seksualną.

Komentarz do sprawy w Piątkowisku – przerwanie
działań antydyskryminacyjnych w szkole
Bogusława Groblewska-Durajska, gimnazjum im. a. mickiewicza
w piątkowisku
W roku szkolnym 2014/2015 w Gimnazjum im. A. Mickiewicza prowadzone
były dwa długoterminowe projekty antydyskryminacyjne. Pierwszy projekt,
„Razem mamy siłę. Stop dyskryminacji”, realizowany był we współpracy
z Amnesty International i składał się z cyklu warsztatów dotyczących rozumienia praw i wolności, równości, a także stereotypów, uprzedzeń, faworyzacji i wynikającej z nich dyskryminacji oraz mechanizmów powstawania
dyskryminacji. Drugi projekt, „Równa szkoła. Szkoła bez dyskryminacji”,
realizowany był z Kampanią Przeciw Homofobii, i miał na celu zbadanie
obszarów potencjalnej dyskryminacji w szkole. Finałem obu projektów
miało być wydarzenie antydyskryminacyjne skierowane do społeczności szkolnej. We współpracy z KPH opracowaliśmy wydarzenia: „Dzień
religijno-niereligijny” i „Orientacja na różnorodność”, dodatkowo wraz z II
LO w Pabianicach zorganizowaliśmy „Żywą bibliotekę”. W wydarzeniach
wzięło udział ponad 25% uczniów i uczennic szkoły. Cieszyły się one dużym
uznaniem rodziców. Niestety, nie spodobały się lokalnej grupie Obozu Narodowo-Radykalnego (ONR), która jako „zatroskani mieszkańcy” interweniowała u władz gminy, w lokalnych mediach i kuratorium oświaty. Sprzeciw
ONR budziły działania wspierające osoby i rodziny nieheteronormatywne,
a konkretnie wystawa plakatów promująca tolerancję i szacunek wobec tej
mniejszości. Reakcja na interwencję narodowców ujawniła skalę homofobii
w mediach i instytucjach. Doświadczenie agresji i nienawiści było traumatyczne dla całej społeczności szkolnej. Niestety, w tej trudnej sytuacji nie
otrzymaliśmy wsparcia ze strony władz oświatowych, a wręcz przeciwnie,
sposób przeprowadzenia kontroli przez kuratorium był kolejnym trudnym
286 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie wymagań wobec
szkół i placówek (Dz.U. 2015, poz. 1214).
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doświadczeniem dla nauczycielek, nauczycieli oraz uczniów i uczennic.
Należy wspomnieć, że podejmując działania antydyskryminacyjne, wykonywaliśmy Rozporządzenie MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego
z dnia 10 maja 2013 r. Realizowane działania były oparte o metodologię
aktywnego uczestnictwa, która pozwoliła młodym ludziom decydować
o wyborze tematyki i sposobach realizacji.
W tej trudnej sytuacji otrzymaliśmy wsparcie od licznych organizacji pozarządowych (m.in. TEA, AI), bardzo znacząca była interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich czy w końcu list gratulacyjny od MEN wysłany
w październiku 2015 roku.

Trzecia sprawa związana z naruszeniem prawa uczniów i uczennic do edukacji
w bezpiecznych warunkach, bez względu na orientację seksualną, związana jest
z publicznymi wypowiedziami gdańskiej nauczycielki historii. Nauczycielka wraz
z innymi osobami, m.in. związanymi z Obozem Narodowo-Radykalnym, pod
koniec maja 2015 r. próbowała zablokować Marsz Równości w Gdańsku (demonstracja na rzecz praw osób nieheteroseksualnych). Przez megafon wykrzykiwała
m.in. hasło: „homoseksualizm jest przejawem zepsucia moralnego i upodobaniem”.
Do interweniującej policji zwróciła się ze słowami: „zróbcie porządek z tymi
pedałami, a nie z nami”. Z zapytaniem odnośnie pełnienia funkcji dydaktyczno-wychowawczych w szkole przez tę nauczycielkę zwróciłyśmy się zarówno do
kuratorium oświaty, jak i do wojewody pomorskiego, któremu podlega rzecznik
dyscyplinarny i komisja dyscyplinarna dla nauczycieli. Kuratorium poinformowało nas, że wysłało w tej sprawie zapytania zarówno do prezydenta Gdańska, jak
i do dyrektorki szkoły – przełożonej nauczycielki. Kuratorium podaje też, że „do
dnia sporządzenia niniejszej odpowiedzi nie otrzymało żadnej skargi dotyczącej
pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycielki, w związku z powyższym nie były
też prowadzone kontrole doraźne dotyczące pracy ww. nauczycielki na terenie
szkoły, w której pracuje”287.
Zgodnie z sugestią kuratora oświaty, zespół monitoringowy zwrócił się z wnioskiem o informację publiczną do wojewody pomorskiego z pytaniem, czy wszczęto
wobec nauczycielki postępowanie dyscyplinarne oraz jakie zostało wydane orzeczenie w tej sprawie288. Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli przy Wojewodzie
Pomorskim poinformował nas, że postępowanie wyjaśniające dotyczące zarzutu
uchybienia godności zawodu lub/i naruszenia obowiązków nauczyciela przez nauczycielkę historii zostało umorzone289. Żadna z instytucji zajmujących się oświatą
287 List Pomorskiego Kuratora Oświaty z dn. 21.08.2015 r.
288 Wniosek o dostęp do informacji publicznej był wysłany dwukrotne w dniach 17.09.2015 r. oraz 04.11.2015
r. – pierwszy list nie spotkał się z odpowiedzią ze strony Wojewody Pomorskiego.
289 List Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie Pomorskim z dn. 13.11.2015 r.
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nie uznała niniejszym, że zachowania i wypowiedzi osoby pracującej w szkole,
które mają charakter mowy nienawiści, stanowią przesłankę do przyjrzenia się
jej sposobowi i treściom nauczania.
5.2.4 Wiek
Stosunkowo liczną kategorię zdarzeń stanowią przypadki przemocy stosowanej
względem dzieci przez nauczycieli/nauczycielki. Nie są to historie, w których można wskazać, że działania osoby dorosłej wynikają z niechęci do konkretnej grupy
uczniów i uczennic, wyróżnionej w ramach ogólnego zbioru dzieci. Niemniej,
uznajemy tego typu przypadki za motywowane uprzedzeniami ze względu na
wiek. W naszej ocenie przemoc nauczycieli/nauczycielek wobec uczniów/uczennic
opiera się bowiem m.in. na przekonaniu, że hierarchiczne relacje między tymi
dwiema grupami legitymizują stosowanie różnych form przemocy.
Zdecydowałyśmy się na nawiązanie kontaktu z kuratoriami w trzech przypadkach. W pierwszym z nich, nauczycielka ucząca w szkole podstawowej w Szczodrem straszyła 5- i 6-letnie dzieci. Groziła im, zaklejała usta taśmą i obrażała.
Kobieta została nagrana dyktafonem przez jednego z uczniów. Na nagraniu słychać
jej słowa: „Osoby, które mają zaklejone buzie, podchodzą do mnie. Na czas śniadania zdejmuję wam taśmę”, „Nawet nie próbuj podchodzić, bo będę musiała cię
przywiązać do stołu”, „Irytujecie mnie, gówniarze”. W drugim przypadku doszło
do stosowania wobec dzieci przemocy werbalnej (używanie obelżywych wyrazów),
psychicznej (straszenie dzieci), fizycznej (zaklejanie dzieciom ust taśmą, bicie)
oraz ekonomicznej (gorsze traktowanie tych dzieci, których rodzice nie wpłacali
dobrowolnych składek na grupę przedszkolną) przez nauczycielkę w zespole
wychowania przedszkolnego w Szpęgawsku, będącym oddziałem przedszkolnym
szkoły w Brzeźnie Wielkim. Trzecia sprawa dotyczyła nadużycia i nieadekwatnych
„środków wychowawczych” wobec 9-letniego ucznia ze strony kadry pedagogicznej, polegających na zastosowaniu wobec niego środków przymusu – wezwania
i interwencji policji na terenie szkoły podstawowej w Kębłowie.
We wszystkich trzech przypadkach kuratorzy podjęli decyzję o przeprowadzeniu kontroli doraźnej. W dwóch placówkach (Szczodre, Szpęgawsk) przełożeni
zawiesili pracownice oddziału przedszkolnego i zespołu wychowania przedszkolnego w pełnieniu obowiązków nauczyciela. Dodatkowo, dyrektor szkoły
podstawowej w Brzeźnie Wielkim skierował sprawę nauczycielek do rozpatrzenia
przez rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli. W sprawie dotyczącej relacji
ucznia z wychowawczynią w szkole w Kębłowie wskazano, że uczeń przejawia
zachowania agresywne (nie określono, o jakiego rodzaju zachowania agresywne
chodzi). Gdańskie kuratorium rozwija, że „kontrola nie wykazała nadużyć ze
strony wychowawczyni klasy lub innych pracowników szkoły; stwierdzono jednak,
że wychowawczyni nie zapewniono wystarczającego wsparcia ze strony pedagoga
szkolnego i psychologa, w zakresie rozwiązywania trudnej sytuacji wychowawczej
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ucznia”290. Z listu nie dowiadujemy się o przyczynach emocjonalnych zachowań
chłopca, oceny środka wychowawczego polegającego na wezwaniu policji, faktycznych działaniach na rzecz rozwiązania sytuacji.
W sprawach dotyczących przemocy w szkole w relacjach nauczyciele–uczniowie, kuratoria – poza kwestiami zgodności prawno-proceduralnej – kładą
nacisk na system pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W taki też sposób
można streścić wnioski i zalecenia wizytatorów po przeprowadzonych w tych
placówkach kontrolach. I tak, w sprawie Szpęgawska kurator zaleca „rozpoznanie
potrzeb uczniów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej”, a dyrektor
placówki podejmuje decyzję o zwiększeniu liczby godzin pracy pedagoga szkolnego, rodzice i uczniowie mogą korzystać ze wsparcia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej291. Podobne wnioski formułuje kurator odnośnie Kębłowa, gdzie
dodatkowo „zmodyfikowano procedury szkolne w porozumieniu z radą rodziców, dotyczące postępowania z uczniem stwarzającym problemy wychowawcze
i zobowiązano do ich przestrzegania”292. W liście nie przytoczono, na czym mają
polegać nowe procedury i czy przewidują inne sposoby reakcji niż wzywanie
i interwencję funkcjonariuszy policji wobec kilkuletniego dziecka. Z pewnością
jednak działania psychologiczno-pedagogiczne wydają się być nieodzownym
elementem wsparcia dla uczniów i uczennic, którzy doświadczyli zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio – jako świadkowie – przemocy ze strony dorosłych.

Komentarz do przypadków stosowania przemocy
wobec dzieci w szkole podstawowej w Szczodrem oraz
w oddziale przedszkolnym przy szkole w Brzeźnie
Wielkim
Katarzyna Seidel, fundacja dzieci niczyje
Opierając się na doniesieniach medialnych, a także materiałach przekazanych przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, można stwierdzić,
że w zaprezentowanych przypadkach istnieje podejrzenie stosowania przemocy fizycznej i psychicznej wobec dzieci ze strony nauczycielek pracujących w placówkach oświatowych – Szkole Podstawowej w Szczodrem oraz
oddziale przedszkolnym szkoły w Brzeźnie Wielkim. Stosowanie przemocy
fizycznej i/lub psychicznej wobec dzieci przez nauczycieli łamie podstawowe przepisy regulujące bezpieczeństwo dzieci – prawa dziecka i ucznia,
prawo do godności, szacunku, nietykalności osobistej, a także jest uchybieniem obowiązków wynikających z Karty Nauczyciela oraz Rozporządzenia
290 List Pomorskiego Kuratora Oświaty z dn. 10.06.2015 r.
291 List Pomorskiego Kuratora Oświaty z dn. 11.06.2015 r.
292 List Pomorskiego Kuratora Oświaty z dn. 10.06.2015 r.
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Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie nadzoru
pedagogicznego.
Na wnioski skierowane przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej do Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz Kuratorium Oświaty we
Wrocławiu oba urzędy odpowiedziały pisemnie, prezentując podjęte działania, zgodne z zakresem kompetencji. W obu przypadkach wśród działań kuratorium znalazła się kontrola doraźna zadań z zakresu nadzoru
pedagogicznego wraz z przekazaniem zaleceń pokontrolnych dyrektorom
placówek. Dodatkowo, Dolnośląski Kurator Oświaty wszczął postępowanie
w sprawie polecenia usunięcia uchybień w działalności Szkoły Podstawowej
w Szczodrem, w trybie decyzji administracyjnej.
Za pozytywną reakcję Pomorskiego Kuratora Oświaty uznać można
działanie wspierające dyrektora szkoły we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Starogardzie Gdańskim, celem zapewnienia
wsparcia uczniom i nauczycielom. Dodatkowo, podjęta została współpraca
z organem prowadzącym szkołę, celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
Wzmocnione zostały także działania mające na celu zwiększenie kompetencji nauczycieli z całego województwa pomorskiego w celu zapewnienia
bezpieczeństwa uczniom i przeciwdziałania przemocy poprzez organizację
działań edukacyjnych dla nauczycieli (głównie szkoleń).
Na podstawie otrzymanych do analizy materiałów nie można stwierdzić, czy
podobne działania zostały podjęte przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.
W żadnej z prezentowanych reakcji nie można odnaleźć promowania wśród
szkół i placówek oświatowych systemowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci – w tym przemocy fizycznej i psychicznej ze
strony osób dorosłych i dzieci. Warto nadmienić, że propozycją rozwiązania
systemowego na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem dedykowaną
szkołom i placówkom oświatowym jest ogólnopolski program Chronimy
Dzieci, realizowany przez Fundację Dzieci Niczyje we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, w ramach Rządowego programu na lata
2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.
Żadna z opisywanych placówek oświatowych nie jest zgłoszona do programu Chronimy Dzieci (stan na dzień 05.02.2016 r.).

5.2.5 Pochodzenie etniczne i narodowe, kolor skóry, kategoria
pobytowa (status uchodźcy/migranta)
Kwestie dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne i narodowe lub kategorię pobytową były przedmiotem ośmiu zapytań zespołu badawczego. W pięciu
przypadkach instytucje udzieliły odpowiedzi o działaniach podjętych za pośrednictwem swoich pracowników lub w danej szkole.
Do pierwszego opisywanego zajścia doszło w świnoujskiej szkole. Uczeń szkoły
podstawowej został pobity przez swoich kolegów, z którymi znał się od zerówki.
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Pretekstem miało być „obcobrzmiące imię i nazwisko”. Podczas bicia chłopcy
krzyczeli „ty imigrancie!”. W rozmowie z pedagogiem przyznali, że inspiracją
przemocowego zachowania był marsz „przeciwko islamizacji”, który parę dni
wcześniej przeszedł przez miasto. Kuratorium podjęło w tym przypadku działania
wyjaśniające, bez przeprowadzania kontroli doraźnej. Z kolei dyrekcja szkoły:
po pierwsze, ujawniła całą sytuację, po drugie, zastosowała różne interwencje
adresowane zarówno do uczniów obrażających szkolnego kolegę, jak i do całej
społeczności szkoły, po trzecie, poinformowała o zdarzeniu rodziców. Kluczowa
w tym kontekście wydaje się natychmiastowa i zdecydowana reakcja nauczyciela,
który sprawował dyżur na przerwie lekcyjnej, w czasie której doszło do przemocy
inspirowanej ksenofobią. Dodatkowo, w klasie odbyły się zajęcia wychowawcze
„na temat szacunku, tolerancji i szeroko rozumianej inności”, a w skali całej szkoły
zaplanowano działania, które – jeśli wnioskować z ich tytułów – odpowiadają na
potrzebę budowania szkoły wolnej do dyskryminacji: „październik miesiącem
poświęconym przeciwdziałaniu agresji i przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem roli świadka; 16 listopada [pracownicy szkoły – przyp. red.] ogłosili Dniem
Tolerancji w celu zwrócenia uwagi całej szkolnej społeczności na zagadnienia
tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka; zobowiązanie uczniów biorących
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udział w zdarzeniu do przygotowania i przeprowadzenia w klasie lekcji poświęconej problemowi braku tolerancji i następstw działań, podczas których jakakolwiek
inność może stać się powodem cierpienia człowieka oraz przeprowadzenie przez
wychowawcę i pedagoga zajęć na ten temat”293. Natychmiastowa reakcja dorosłych
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo dzieci w szkole, tematyka zajęć wychowawczych odnoszących się do problematyki dyskryminacji oraz ich zróżnicowana
forma z pewnością stanowią główne zasady skutecznego przeciwdziałania takim
zachowaniom w przyszłości.
W kolejnej sprawie dotyczącej ksenofobicznej treści artykułu w szkolnej gazetce, Lubelski Kurator Oświaty nie podjął działań – być może ze względu na
reakcję szkoły. Z listu kuratora dowiadujemy się, że „w szkole powzięto stosowne
kroki w celu wyeliminowania podobnych zdarzeń w przyszłości, przeprowadzono
rozmowy z uczennicą oraz z zespołem klasowym. Temat poruszony w artykule
został podjęty ponownie w formie debaty oksfordzkiej, zaś kwestie związane
z prawem autorskim (fragment artykułu stanowił tekst skopiowany ze strony
internetowej) i etyką dziennikarską były tematem zajęć z młodzieżą”294. Podobnie
jak w przypadku świnoujskiej szkoły, na docenienie zasługuje katalog działań
zainicjowanych przez pracowników lubelskiej placówki.
Trzeci przypadek dotyczy treści dydaktyczno-wychowawczych przekazywanych przez nauczyciela fizyki w białostockiej szkole społecznej. Zgodnie z przekazami prasowymi, w trakcie prowadzonych przez niego zajęć zadał on uczniom
i uczennicom zadanie do wykonania o treści: „4 uchodźców z Syrii próbuje dopłynąć do Grecji na tratwie o wymiarach 1m × 2 m × 20 cm i g = 800 kg/m3. Oblicz,
ilu uchodźców trzeba zepchnąć z tratwy, aby dopłynąć do celu, jeśli każdy waży
60 kg”. W odpowiedzi na zapytanie kuratorium przedstawia kroki podjęte wobec
nauczyciela przez dyrektorkę placówki. Przełożona przeprowadziła z nauczycielem
rozmowę dyscyplinującą, a tydzień później udzieliła mu nagany oraz „zakazała
formułowania zadań o treści kontrowersyjnej295”. Znacznie bardziej zdecydowany
w tym przypadku był kurator, który skierował sprawę do rozpatrzenia w postępowaniu wyjaśniającym przez rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli. Podlaskie
kuratorium podaje też, że ze względu na niepubliczny status szkoły, nadzór pedagogiczny może podejmować względem tej placówki ograniczone działania296.
W liście brak jest wskazań, jakie działania adresowane do całej społeczności szkoły
zostały podjęte po tym wydarzeniu.
Osobny fragment chcemy poświęcić doniesieniom medialnym o nękaniu przez
293 List Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dn. 27.11.2015 r.
294 List Lubelskiego Kuratora Oświaty z dn. 22.12.2015 r.
295 Słownik Języka Polskiego podaje, że „kontrowersja” to „rozbieżność opinii pociągająca za sobą dyskusje
i spory”. Sformułowanie użyte przez dyrektorkę szkoły wydaje się być nie na miejscu, zakłada bowiem, że
pozbawianie człowieka prawa do życia jest opinią, z którą można polemizować.
296 List Podlaskiego Kuratora Oświaty z dn. 25.11.2015 r.
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rówieśników pochodzącego z Ukrainy ucznia, do którego miało dojść w szkole
podstawowej w Poznaniu. Zapytanie w tej sprawie, adresowane do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, sformułowałyśmy na podstawie artykułu W poznańskiej
szkole biją ukraińskiego chłopca, który uciekł przed wojną autorstwa Tomasza
Nyczka297. Kurator w wyniku przeprowadzonej kontroli doraźnej stwierdził, że
w szkole nie dochodzi do nieprawidłowości i zaniedbań w zakresie zapewnienia
uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, a kadra pedagogiczna
placówki „podejmuje działania w celu rozwiązywania konfliktów rówieśniczych
oraz zapobiegania kolejnym”298. Jeszcze więcej informacji o kontekście sprawy
dostarcza lektura przywołanych przez kuratora oświadczeń na stronie internetowej
szkoły. Są to: sprostowanie rodziców chłopca, stanowisko szkoły oraz list otwarty
rady pedagogicznej w sprawie artykułu. „Nie jest prawdą, jakoby chłopiec był
zastraszany, aby bał się współuczestniczyć w życiu szkolnym, a w szczególności
nie jest prawdą, że był regularnie atakowany, prześladowany lub nękany przez
rówieśników oraz by negatywne zachowania innych uczniów miały podłoże
ksenofobiczne. Nie jest również prawdą, że małoletni Dima uciekł przed wojną
lub wychowywał się w regionie bezpośrednio dotkniętym wojną” – czytamy
w sprostowaniu rodziców. „Z ubolewaniem należy przyjąć, że autor artykułu nie
kontaktował się z rodzicami Dimy, czego nie da się pogodzić z zasadami rzetelnego
dziennikarstwa. Państwo S. nie posiadali żadnej wiedzy, że artykuł dotyczący ich
dziecka ma się ukazać w gazecie. (…) Z przykrością stwierdzam, że w Państwa
redakcji nie zagościła refleksja jak artykuł wpłynie na sytuację chłopca w szkole
(…)”299. Podobne stanowisko prezentują pracownicy szkoły300 oraz dyrekcja301.
Materiał ten w jednoznaczny sposób wskazuje, że w prezentowanej sprawie problemem jest nie dyskryminacja ucznia, ale kwestia rzetelności i etyki dziennikarskiej.
Przypadek poznańskiej szkoły włączamy zatem do spisu materiału badawczego,
jednak w wyniku weryfikacji stanu faktycznego nie poddajemy go dalszej analizie.

297 T. Nyczka, W poznańskiej szkole biją ukraińskiego chłopca, który uciekł przed wojną, „Gazeta.pl”, 25.11.2015,
http://poznan.wyborcza.pl/poznan/1,36001,19241510,w-poznanskiej-szkole-bija-ukrainskiego-chlopca-ktory-uciekl.html?disableRedirects=true#Czolka3Img (dostęp: 11.12.2015).
298 List Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dn. 17.12.2015 r.
299 „Sprostowanie do artykułu z «Gazety Wyborczej» pt. Biją, bo jest obcy”, Kancelaria Prawna Tomasz Przybecki, 25.11.2015 r., http://przybecki.pl/sprostowanie-do-artykulu-z-gazety-wyborczej-pt-bija-bo-jest-obcy/
(dostęp: 15.01.2015). Sprostowanie zostało zamieszczone na stronie internetowej „Gazety Wyborczej” w dn.
04.12.2015 r.
300 „List Otwarty Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Armii Poznań w Poznaniu
w sprawie artykułu ,W poznańskiej szkole biją ukraińskiego chłopca...”, Rada Pedagogiczna, 02.12.2015 r.,
https://poznanskaczworka.wordpress.com/2015/12/04/list-otwarty-rady-pedagogicznej/ (dostęp: 15.01.2015).
301 „Stanowisko szkoły w sprawie artykułu zamieszczonego w «Gazecie Wyborczej»”, 26.11.2015 r., https://
poznanskaczworka.wordpress.com/2015/11/26/stanowisko-szkoly-w-sprawie-artykulu-zamieszczonego-w-gazecie-wyborczej/ (dostęp: 15.01.2015).
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Komentarz do przypadków dyskryminacji i przemocy
motywowanej ksenofobią w szkołach w Świnoujściu,
Białymstoku i Lublinie oraz do propagowania mowy
nienawiści przez nauczyciela religii we Wrocławiu
Marta Siciarek, centrum wsparcia imigrantów i imigrantek
Z perspektywy Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek nie jest łatwo
odnieść się do przedstawionych w raporcie przypadków dyskryminacji uczniów i uczennic z uwagi na ich pochodzenie oraz przypadków promowania
postaw nacjonalistycznych i ksenofobicznych. Wynika to głównie z braku
systemowych mechanizmów ochrony imigranckich uczniów i uczennic
przed dyskryminacją oraz szerokiego społecznie przyzwolenia na mowę
nienawiści.
Kuratoria oświaty zostały przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej zobligowane do odniesienia się do przypadków dyskryminacji
i przemocy zaistniałych w szkołach na ich terenie. To naturalne, że bronią
się, próbują tłumaczyć kontekst, deklarują wdrażanie działań naprawczych,
edukacyjnych i innych.
Nie chcemy i nie możemy się odnosić do jakości tych działań i wiarygodności tych deklaracji. To zadanie dla społeczności lokalnej i sektora obywatelskiego w danej miejscowości: badanie, co dzieje się w szkołach i jak
można je wspierać w kierunku zwiększania bezpieczeństwa, ochrony przed
dyskryminacją i przeciwdziałania ksenofobicznym postawom.
Jesteśmy pewni, że system przeciwdziałania dyskryminacji w szkołach nie
działa i że trudno oczekiwać realizacji postulatów antydyskryminacyjnych, w sytuacji gdy brakuje kodeksów, wytycznych, edukacji środowiska
szkolnego. Nauczyciel, który chciał uczyć fizyki na przykładzie tonących
uchodźców, stwierdza, że „cała sytuacja zaistniała spontanicznie” i nie widział żadnych podtekstów rasistowskich. Przy istniejących w Polsce brakach
we wrażliwości i kompetencji międzykulturowej, można uwierzyć, że tak
jest. Nauczyciel nie został wyedukowany w tym obszarze, nie rozumie roli
szkoły ani swojej własnej jako służącej integracji i wzmacnianiu szacunku,
a nie dyskryminacji i ksenofobii.
Podsumowując, mam wrażenie, że kuratoria oświaty oraz szkoły zmuszone
są tłumaczyć się z błędów i naruszeń, w sytuacji gdy brakuje im narzędzi do
ich przeciwdziałania. Nie wiem też, na ile sytuacja, w której szkoła otrzymuje naganę ze strony kuratorium, motywuje ją do zmiany i edukacji, a na
ile umacnia w poczuciu niesprawiedliwości. Nasze stowarzyszenie często
w rozmowach z instytucjami powtarza, że jeśli chcemy od imigrantów/
uchodźców oczekiwać pewnych standardów zachowań, najpierw musimy
imigrantów i imigrantki w tym obszarze wyedukować, by mieć rodzaj umowy, do której się odnosimy. Tę samą zasadę można zastosować w kwestii
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dyskryminacji w polskich szkołach. Dopóki nie ma powszechnie uznanych
standardów, pod którymi podpisuje się środowisko szkolne: od dyrekcji po
personel sprzątający, sprawy o dyskryminację pozostają medialną sensacją,
a nie punktem wyjścia do trwałej, systemowej zmiany.

Jedno z zapytań zespołu monitorującego było adresowane do Wydziału Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości
Narodowych i Etnicznych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Powodem
zwrócenia się do organu odpowiadającego za wspieranie i ochronę mniejszości
etnicznych i narodowych oraz posługujących się językiem regionalnym w Polsce,
były doniesienia o nierzetelnym dysponowaniu przez samorządy środkami przekazywanymi z części oświatowej subwencji ogólnej w związku z podtrzymywaniem
przez szkoły poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej wśród uczniów
należących do tych mniejszości. We wniosku o informację publiczną pytałyśmy,
czy Ministerstwo lub inne instytucje podjęły kroki w celu weryfikacji, czy dedykowana wspomniana część oświatowej subwencji ogólnej jest wydatkowana zgodnie
ze swoim przeznaczeniem na naukę języka, kultury i historii mniejszości, a co
za tym idzie, czy buduje tożsamość narodową lub etniczną uczniów i uczennic
należących do tych mniejszości; czy prowadzona jest jakakolwiek cykliczna lub
doraźna ewaluacja bądź kontrola sposobu wydatkowania tej części subwencji
oświatowej oraz jakie działania podejmuje ministerstwo i/lub inne odpowiedzialne instytucje w celu eliminacji wspomnianych nieprawidłowości w przyszłości. Naczelnik Wydziału Mniejszości Narodowych i Etnicznych wskazał, że
aby sprawdzić sposób dysponowania przez samorządy lokalne środkami z części
oświatowej subwencji ogólnej, konieczna jest kontrola Najwyższej Izby Kontroli.
Był to jeden z postulatów XLIX posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości
Narodowych i Etnicznych. Przedstawiciel ministerstwa potwierdził, że w wyniku
spotkania strony rządowej i organizacji mniejszości etnicznych i narodowych,
ministerstwo „powołało grupę roboczą do spraw finansowania zadań oświatowych
służących podtrzymywaniu tożsamości narodowej, etnicznej i językowej mniejszości; wystąpiło do organizacji skupiających samorządy z prośbą o przekazanie
informacji, które przyczyniłyby się do zwiększenia transparentności finansowania
oświaty; wystąpiło do Najwyższej Izby Kontroli z prośbą o przekazanie informacji
w sprawie wyników kontroli dotychczas przeprowadzonych przez NIK, dotyczących wydatkowania przez jednostki samorządu terytorialnego, środków pochodzących z części subwencji oświatowej ogólnej, przeznaczonych na zachowanie
tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie
języka regionalnego; zgłosiło do Planu pracy NIK na 2016 r. propozycję kontroli
wykorzystania części oświatowej subwencji ogólnej przez jednostki samorządu
terytorialnego organizujące nauczanie języka ojczystego dla uczniów należących
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do ww. mniejszości oraz podejmujące dodatkowe działania na rzecz uczniów
pochodzenia romskiego”302. Działania te wydają się być pierwszym krokiem w rozpoznaniu realizacji prawa do edukacji mniejszości etnicznych i narodowych.
5.2.6 Stopień sprawności
W sprawie dyskryminacji ze względu na stopień sprawności zwracałyśmy się do
Małopolskiego Kuratora Oświaty, pytając o sytuację gnębienia przez rówieśników
ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w zasadniczej szkole zawodowej
w Tarnowie (według wyjaśnień kuratora – ucznia bez orzeczenia o niepełnosprawności, z trudnościami w nauce, uczącego się w gimnazjum) oraz do Dolnośląskiego
Kuratora Oświaty, wnioskując o informację publiczną dotyczącą restrykcyjnego
regulaminu wchodzenia do klasy w szkole integracyjnej (który w jednakowy
sposób godził zarówno w uczniów/uczennice z autyzmem i z nadpobudliwością
psychoruchową, jak i dzieci bez orzeczeń o niepełnosprawności).
Działania podjęte przez szkołę w reakcji na agresywne zachowania rówieśników względem gimnazjalisty z Tarnowa można streścić w następujący sposób:
zapewnienie uczniowi wsparcia psychologicznego, pedagogicznego i terapeutycznego; rozmowy wyjaśniające, wychowawcze i dyscyplinujące ze sprawcami
przemocy, w tym wyznaczenie im kar regulaminowych; podniesienie na godzinach
wychowawczych takich tematów jak: „bezpieczeństwo w szkole, prawa i obowiązki ucznia, elementy tolerancji, przeciwdziałania dyskryminacji, kształtowania
prawidłowych postaw i dojrzałości społecznej”. Działania, które w opinii dyrekcji
placówki i kuratora mają „sprzyjać wyeliminowaniu negatywnych zachowań
i wypracowaniu modelu bezpiecznej szkoły”, to szkolny system monitoringowy
(w klasach, na korytarzach, na placu przyszkolnym). „Okresowo zatrudniana jest
firma ochroniarska”303 – pisze w liście kurator304. W dążeniu do wyjaśnienia sprawy
oraz eliminacji podobnych zdarzeń w przyszłości, szkoła na bieżąco współpracuje z policją. Charakter przywołanych działań wskazuje, że kadra pedagogiczna
placówki w dużej mierze utożsamia przeciwdziałanie dyskryminacji z różnymi
środkami kontroli, które mają dyscyplinować wychowanków do poprawnego
zachowania. Jest mało prawdopodobne, że w efekcie programu monitorowania
szkoły uczniowie i uczennice zrozumieją mechanizm prześladowań oraz jego
302 List Wydziału Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji z dn.
02.06.2015 r.
303 List Małopolskiego Kuratora Oświaty z dn. 22.04.2015 r.
304 Interesujące w tej sprawie jest to, że – jak przywołuje kurator – „o przedmiotowym zdarzeniu dyrekcja
Zespołu Szkół Niepublicznych w Tarnowie powzięła informację dopiero po złożeniu przez Ojca poszkodowanego zawiadomienia na Policję. Uczeń nie zgłaszał wcześniej żadnych niepokojących sygnałów. Dopiero
w obecności funkcjonariuszy, pedagogów i wicedyrektora szkoły przedstawił zdarzenia, do których miało
dojść w szkole i poza jej terenem”. Jest to spójne z wynikami badań Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej „Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona”. Uczniowie i uczennice ukrywają
sytuacje bycia nękanymi w szkole z powodu braku zaufania do dorosłych oraz z obawy, że zaczną być
postrzegani jako słabi.
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negatywne konsekwencje dla wszystkich osób ze szkolnej społeczności.
Drugą sprawą podejmowaną w kontekście dzieci z niepełnosprawnościami
był „Regulamin wejścia do klasy”, stosowany w szkole podstawowej, opisywany
przez media w następujący sposób: „Dzieci powinny być ustawione w kolejności alfabetycznej, mają plecaki położone na ziemi tuż przy prawej nodze, ręce
są ułożone wzdłuż tułowia, patrzą prosto, nie wydają dźwięków i nie wykonują
ruchów”305. Ponieważ placówka ma charakter szkoły integracyjnej, a regulamin
był stosowany wobec wszystkich wychowanków, niezależnie od rodzaju niepełnosprawności, praktykę przedstawioną w prasie opisałyśmy jako nadużycia
i przemoc psychiczną ze względu na wiek. W liście do kuratorium pytałyśmy
m.in. o to, jakie zostały podjęte działania przez dyrekcję szkoły podstawowej
w Legnicy we wspomnianej sprawie, mające uchronić dzieci przed nadużyciami
i przemocą psychiczną ze strony pracowników i pracownic szkoły (o ile stan
faktyczny pokrywał się z relacją opisaną w mediach). Podobnie jednak jak w poprzednich sprawach, na pierwszym planie kontroli przeprowadzonej przez nadzór
pedagogiczny była nie faktyczna sytuacja dzieci, ale „zakres funkcjonowania
w szkole klas terapeutycznych i organizacji w nich pomocy psychologiczno-pedagogicznej, przestrzegania praw uczniów w kontekście opiniowania przez nich
obowiązujących w szkole regulaminów/procedur oraz współpracy z rodzicami”
oraz „zakres funkcjonowania «Szkolnego systemu motywacyjno-żetonowego»
oraz zasad pracy z uczniami trudnymi wychowawczo, w kontekście zapisów
prawa wewnętrznego, ze szczególnym uwzględnieniem statutu szkoły”. Z gąszczu
305 amat, jk, łukows, U. Bąk, Szkoła czy obóz karny? Musztra w Legnicy, TVP Wrocław, 11.03.2015, http://
wroclaw.tvp.pl/19209268/szkola-czy-oboz-karny-musztra-w-legnicy (dostęp: 15.01.2016).
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informacji o przepisach prawa i wyliczeń związanych z liczbą dzieci posiadających
opinie o potrzebie uczęszczania do klas terapeutycznych wyłania się kilka zapisów
istotnych z punktu widzenia zabezpieczenia dziecka przed dyskryminacją i przemocą motywowaną uprzedzeniami. Jest to stwierdzenie, że niektóre fragmenty
„Propozycji konsekwencji” oraz „Pakietu nagród” (opisane w „Zasadach pracy
z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze”) budzą zastrzeżenia. Dodatkowo, wizytatorzy zalecili, aby „w oddziaływaniach pedagogicznych dotyczących
kar bezwzględnie przestrzegać zasady podmiotowego traktowania ucznia oraz
stosować takie nagrody, które stymulują proces uczenia się”. „Procedura wejścia
do klasy” budzi wątpliwości nadzoru pedagogicznego ze względu na fakt, że była
ona projektowana z myślą o uczniach autystycznych, w tym z zespołem Aspergera
i nadpobudliwością psychoruchową, podczas gdy do szkoły uczęszczają bardzo
różne dzieci, z orzeczeniami o różnych niepełnosprawnościach306. Dobrą praktyką, zastosowaną przez kuratorium w tym przypadku jest zwrócenie się o opinię
w sprawie merytorycznej analizy zapisów zawartych w „Procedurze wejścia do
klasy” oraz zawartych w „Systemie motywacyjno-żetonowym” do podmiotu zewnętrznego – Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Edukacji we Wrocławiu.
Z tabelarycznego przedstawienia spraw, które podjął zespół badawczy, wynika,
że pytałyśmy także o wyjaśnienia dotyczące dyskryminacji ze względu na miejsce
zamieszkania (wieś i mniejsze miejscowości), status społeczno-ekonomiczny oraz
o przemoc motywowaną romofobią. Kuratoria nie podjęły jednak w powyższych
kwestiach interwencji.

Komentarz do sprawy w Legnicy – rygorystyczny
regulamin wejścia do sal lekcyjnych w szkole
podstawowej
dr Beata Rola, mazowieckie samorządowe centrum doskonalenia
nauczycieli, akademia pedagogiki specjalnej im. marii
grzegorzewskiej w warszawie
Propozycja oddziaływań terapeutycznych, zaproponowana przez nauczycieli
SP nr 2 w Legnicy, w mojej ocenie, nie jest tak jednoznacznie negatywna, jak
przedstawiają to doniesienia medialne. Psychologiczna opieka w przypadku
zaburzeń zachowania przewiduje oddziaływania zgodne z terapią poznawczo-behawioralną. Z dokumentów sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu wynika, iż nauczyciele
i terapeuci stosowali ten rodzaj terapii w celu kształtowania umiejętności
adaptacyjnych i opanowania technik samokontroli wśród uczniów wymagających tego typu wsparcia. Wybór metody oparty był na wielospecjalistycznej
306 List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dn. 14.05.2015 r. wraz z załącznikami – protokoły kontroli doraźnej.
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diagnozie, doświadczeniu kadry pedagogicznej, akceptacji rodziców i wiedzy
zainteresowanych podopiecznych. Można zatem przypuszczać, iż intencje
owych działań miały służyć jak najlepszemu rozwojowi dzieci i młodzieży.
Jednak pomimo pozytywnych założeń, realizacja tej metody nosi wyraźne
znamiona nadużycia. Przyczyniło się do tego wprowadzenie zasad o zbyt rygorystycznym charakterze, które pozbawiły uczniów podstawowego atrybutu
danego człowiekowi, jakim jest podmiotowość. Nadmiar zakazów i nakazów
uniemożliwił uczniom swobodę w zakresie budowania dialogu, dokonywania
wyborów, przyjmowania odpowiedzialności oraz zrozumienia złożonych
sytuacji społecznych. Tym samym pozbawił ich indywidualności i autonomii.
W konsekwencji, doszło do naruszenia ich poczucia godności, szacunku i bezpieczeństwa, a co za tym idzie, obniżenia rozwoju potencjału poznawczego
dzieci. W takiej sytuacji niepokój różnych instytucji wydaje się całkowicie
uzasadniony. Niestety, charakter tych interwencji nie polegał na udzieleniu
szkole wsparcia w zakresie funkcjonowania systemu, w którym dziecko z zaburzeniami zachowania często stanowi najsłabsze ogniwo. Kontrola organu
prowadzącego szkołę (KO) skupiła się bowiem na aspektach prawnych funkcjonowania szkoły i potwierdziła jedynie niewielkie uchybienia formalne
w pracy szkoły oraz wskazała na dodatkowe strategie pracy w ramach terapii
behawioralnej. W moim odczuciu, są to mało znaczące wskazówki, które
pominęły najważniejszy aspekt omawianego problemu – rolę atmosfery sprzyjającej uczeniu się, czyli budowanie „ducha szkoły”. Zrozumienie tej sytuacji
kieruje działania na dodatkowe obszary – nie tylko dotyczące nauczycieli, ale
i samego dyrektora, w tym tzw. działań na rzecz demokratyzacji szkoły. Moim
zdaniem, w opisywanej sytuacji widać dobrą wolę nauczycieli, którzy z chęci
niesienia pomocy przesadzili w stosowanych technikach. Natomiast zabrakło im zdolności postrzegania ucznia jako wolnej osoby, która bez względu
na wpływy i uwarunkowania zewnętrzne posiada prawo do samodzielnego
kształtowania swego losu, nawet w ramach technik poznawczo-behawioralnych. Z pewnym żalem stwierdzam pominięcie tego aspektu w protokołach
pokontrolnych i brak propozycji wsparcia szkoły w tym zakresie.

5.3 Działania instytucji oświatowych podnoszące
kompetencje nauczycieli i nauczycielek do
reagowania na dyskryminację
Na wstępie należy z całą mocą podkreślić, że wyniki i wnioski dotyczące działań
edukacyjnych adresowanych do kadry pedagogicznej w zakresie przeciwdziałania
dyskryminacji odnoszą się do stanu zaprezentowanego przez te podmioty w odpowiedzi na nasze zapytania. Jako zespół badawczy nie weryfikowałyśmy ani nie
uzupełniałyśmy udzielonych nam informacji za pomocą dodatkowych źródeł
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(np. poprzez analizę stron internetowych kuratoriów oświaty czy uczestnictwo
w wyżej wymienionych inicjatywach). Urzędniczki i urzędnicy często stosowali
też w listach formę, która nie pozwala z całą pewnością stwierdzić, kto był organizatorem wydarzenia (np. „zorganizowano konferencję”). W takich przypadkach –
zakładając, że pytanie dotyczyło działań podejmowanych przez instytucję, która
była adresatem listu, wychodziłyśmy z założenia, że przedsięwzięcie to zostało
(współ)zorganizowane właśnie przez dane kuratorium oświaty.
Na podstawie analizy korespondencji z resortem edukacji i kuratoriami oświaty
wyłaniają się cztery strategie, realizowane przez te instytucje w zakresie podnoszenia antydyskryminacyjnych kompetencji kadry pedagogicznej. Strategie te można
uszeregować według stopnia zaangażowania w problematykę przeciwdziałania
dyskryminacji w szkole. Są to: realizowanie zadań na minimalnym poziomie,
wymaganym w przepisach prawa; upowszechnianie inicjatyw realizowanych
przez inne instytucje i organizacje; samodzielne inicjowanie i realizowanie działań
z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej. Osobną kategorię stanowią działania,
które – wnioskując po opisach – nie są związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji, a za takowe są postrzegane.
5.3.1 Brak informacji
Kilka instytucji w ogóle nie odpowiedziało na pytanie, dotyczące podnoszenia kompetencji antydyskryminacyjnych wśród kadry pedagogicznej (Lubelski
Kurator Oświaty w liście z 28 maja 2015 r.; Ministerstwo Edukacji Narodowej
w liście z dnia 25 czerwca 2015 r.; Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w liście
z dnia 1 lipca 2015 r.; Łódzki Kurator Oświaty w liście z dnia 28 sierpnia 2015 r.).
Z kolei Pomorski Kurator Oświaty w liście z dnia 11 czerwca 2015 r. udzielił nam
odpowiedzi na zupełnie inne pytanie niż zadane we wniosku – na temat działań
podejmowanych w celu zwiększenia kompetencji nauczycieli pracujących w województwie pomorskim w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i przeciwdziałania przemocy (tymczasem pytanie dotyczyło przeciwdziałania i reagowania
na dyskryminację i przemoc motywowaną uprzedzeniami)307.
5.3.2 Realizowanie zadań z innych obszarów tematycznych
Za charakterystyczną odpowiedź instytucji można uznać wskazanie na bardzo
różne inicjatywy podejmowane bądź promowane przez instytucję, częstokroć
niemające wiele wspólnego z problematyką przeciwdziałania dyskryminacji. Jako
wyrazisty przykład można przytoczyć obszerny, kilkustronicowy opis Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 maja 2015 r., w którym referuje on działania
służące ochronie zdrowia psychicznego, w tym (jako jeden z wielu punktów)
„wdrożenie działań wychowawczych mających na celu eliminowanie zagrożeń
307 List Pomorskiego Kuratora Oświaty z dn. 11.06.2015 r.
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oraz wzmacnianie właściwych zachowań społecznych poprzez: 1) warsztaty edukacyjno-wychowawcze jako profilaktykę zagrożeń dla zdrowia psychicznego
uczniów; 2) zajęcia profilaktyczne przeciw przemocy rówieśniczej promujące
pozytywne postawy koleżeńskie; 3) rady szkoleniowe dla nauczycieli w zakresie
profilaktyki zdrowia psychicznego uczniów; 4) projekt edukacyjno-zdrowotny
«Dbamy o zdrowie swoje i innych»; w tym również spektakle teatralne, tematykę
godzin wychowawczych związaną z profilaktyką uzależnień, zaburzeń zachowania
i emocji, informowanie o negatywnym wpływie alkoholu na organizm człowieka,
informowanie o racjonalnym odżywianiu się, pogadanki o uzależnieniach wśród
młodzieży, informacje o czynnikach, które wpływają pozytywnie na zdrowie i samopoczucie, informacje o zachowaniach sprzyjających i zagrażających zdrowiu”308.
Pojawia się pytanie, czy instytucja, która definiuje jako przeciwdziałanie dyskryminacji warsztaty realizowane przez Sanepid pn. „Znajdź Właściwe Rozwiązanie –
program profilaktyki palenia tytoniu”, jest w stanie służyć szkołom merytoryczną
pomocą oraz celową oceną realizacji wymagania „działania antydyskryminacyjne
obejmujące całą społeczność szkoły”.
Takie błędne bądź nieprecyzyjne rozumienie działań zapobiegających dyskryminacji w szkole nie jest znamienne tylko dla kuratora oświaty we Wrocławiu. Kilkukrotnie udzielono nam ogólnikowych informacji na temat działań
prowadzonych w obszarze przeciwdziałania przemocy i kwestii bezpieczeństwa
w szkole. Zagadnienia związane z przemocą stanowią ważny element wiedzy
o tym, jakie mogą być przejawy dyskryminacji. Z kolei brak poczucia bezpieczeństwa w przestrzeni szkoły może być skutkiem m.in. doświadczania dyskryminacji. Mechanizm towarzyszący przemocy rówieśniczej jest jednak odmienny
od zachowań motywowanych uprzedzeniami – wymaga innego aparatu pojęciowego, innej diagnozy oraz innych środków zapobiegawczych. Choć nie można
tego stwierdzić z całą pewnością, to jednak – czytając przywoływaną korespondencję, miałyśmy silne przeświadczenie, że ich autorom kwestie zachowań
agresywnych w szkole „zlewają się” z dyskryminacją i przemocą motywowaną
uprzedzeniami.
Jako jeden z kilku przykładów takich wypowiedzi można podać inicjatywy
Pomorskiego Kuratora Oświaty. Pisze on o planowanych na ten rok szkoleniach dla
nauczycieli: „Profilaktyka zachowań agresywnych”, „Postępowanie wobec agresji
i przemocy w szkole oraz środowisku rodzinnym ucznia”, „Profilaktyka przemocy
i agresji oraz promowanie zdrowego stylu życia w ramach programu Bezpieczna
i Przyjazna szkoła” oraz współorganizacja i patronat nad „Przystankiem PAT”,
którego celem jest „ograniczenie wśród młodzieży szkolnej skali występowania
zjawisk patologicznych, w tym używania substancji psychoaktywnych i przemocy

308 List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dn. 14.05.2015 r.
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rówieśniczej”309. Z kolei Podkarpacki Kurator Oświaty wskazuje na inne zrealizowane zadania: „W ubiegłym roku w ramach doskonalenia dyrektorów i nauczycieli
został przeprowadzony kurs: «Doskonalenie kompetencji dyrektora w zakresie
odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci uczniów – realizacja obowiązujących
procedur»”310.
5.3.3 Realizowanie zadań na minimalnym poziomie
Informacje udzielone w tym zakresie mają charakter referowania albo parafrazowania przepisów prawnych mówiących o zadaniach nadzoru pedagogicznego311.
Instytucje stosujące tę retorykę, powołując się na podstawy prawne, częstokroć
nie podają żadnych konkretnych przykładów realizacji tych zadań. Jako ilustracja takiej odpowiedzi może posłużyć cytat z listu Zachodniopomorskiego
309 List Pomorskiego Kuratora Oświaty z dn. 10.06.2015 r.
310 List Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dn. 30.06.2015 r.
311 Zakres zadań nadzoru pedagogicznego określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27
sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2015, poz. 1270).
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Kuratora Oświaty: „Uprzejmie informuję, iż działania te [zwiększanie kompetencji kadry oświatowej do przeciwdziałania i reagowania na dyskryminację oraz
przemoc motywowaną uprzedzeniami – przyp. red.] są podejmowane w ramach
ww. czynności nadzorczych oraz poprzez rozpatrywanie indywidualnych spraw
i wniosków. Zachodniopomorski Kurator Oświaty – we współpracy z innymi instytucjami – wskazuje też nauczycielom i dyrektorom zachodniopomorskich szkół
na możliwość korzystania ze szkoleń (także w ramach doskonalenia zawodowego),
materiałów i publikacji w tym zakresie – zamieszczanych na stronach internetowych Kuratorium Oświaty w Szczecinie i współpracujących z nim instytucji, jak
również dostępnych w wersji drukowanej”312. Jeszcze bardziej oszczędny w tym
wątku jest Dolnośląski Kurator Oświaty w liście z 5 maja 2015 r., który „dokonuje
oceny stopnia spełniania wymagania «Szkoła lub placówka wspomaga rozwój
uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji» w obszarze: «W szkole
lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki» w ramach ewaluacji zewnętrznych, zakończonych
raportami (…)”313. Podobną strategię deklaruje Wielkopolski Kurator Oświaty
w liście z dnia 31 marca 2015 r.: „KO w Poznaniu w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego przeprowadza w szkołach zewnętrzne badania ewaluacyjne
w zakresie bezpieczeństwa uczniów (obszar: Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne), relacji panujących w szkole
(obszar: Zasady postępowania i współżycia w szkole lub placówce są uzgodnione
i przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły, rodziców, a relacje między
wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku
i zaufaniu) oraz działań antydyskryminacyjnych (obszar: W szkole lub placówce
są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły
lub placówki)”314.
5.3.4 Upowszechnianie informacji o inicjatywach innych instytucji
Połowa kuratoriów, z którymi prowadziłyśmy korespondencję, upowszechnia za
pomocą swoich kanałów informacje i materiały autorstwa innych instytucji i organizacji, które są związane z problematyką dyskryminacji. Najpełniej oddaje to
poniższy cytat z pisma Podkarpackiego Kuratora Oświaty: „Kuratorium Oświaty
podejmuje działania propagujące równość i tolerancję poprzez upublicznianie
na stronie internetowej kuratorium informacji o różnego rodzaju przedsięwzięciach, konferencjach, programach mających na celu przeciwdziałanie przemocy
w szkołach bądź też wspierające inicjatywy dążące do propagowania idei tolerancji
i równości. Przykładem może być ostatnio zamieszczone zaproszenie na bezpłatne
312 List Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dn. 27.11.2015 r.
313 List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dn. 05.05.2015 r.
314 List Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dn. 31.03.2015 r.
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warsztaty Szkoły Dialogu realizowane pod patronatem MEN i z rekomendacją
Rzecznika Praw Obywatelskich”315. Niektóre instytucje nie tylko zamieszczają
ogłoszenia o projektach, ale wprost zachęcają do wzięcia w nich udziału („w komunikacie z dnia 14 września 2015 r. zamieszczonym na kuratoryjnej stronie [kurator – przyp. red.] zachęcał uczniów (…) do udziału w programie edukacyjnym
«Przywróćmy Pamięć», którego celem jest m.in. propagowanie wiedzy na temat
historii i kultury Żydów, przywracanie pamięci o społeczności żydowskiej oraz
opieka nad cmentarzami żydowskimi”316. Należy podkreślić, że istnieje zasadnicza różnica pomiędzy umieszczaniem „linków” do poszczególnych wydarzeń na
stronie instytucji bez żadnego komentarza a aktywnym informowaniem i rekomendacją kuratora. To drugie podejście wskazuje, że przeciwdziałanie dyskryminacji jest traktowane przez instytucję oświatową jako ważny obszar pogłębienia
kompetencji uczniów i dorosłych.
Poza komunikatami o dostępnych dla kadry nauczycielskiej i uczniów/uczennic szkoleniach i innych przedsięwzięciach, zdarza się, że kurator dystrybuuje
w szkołach i placówkach materiały dydaktyczne i informacyjne („plakaty oraz materiały broszurowe fundacji Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć w ramach
315 List Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dn. 30.06.2015 r.
316 List Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dn. 30.09.2015 r.
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prowadzonej kampanii społecznej «Daj im szansę», która zorganizowana była
na rzecz osób szczególnej troski poszukujących ochrony w Polsce i ubiegających
się o status uchodźcy”317; film zrealizowany przez Stowarzyszenie Interwencji
Prawnej „Porozmawiajmy o tym, co nas łączy, promocja mediacji międzykulturowej w szkole” oraz ulotki dotyczące działań promujących używanie języków
mniejszościowych i języka regionalnego w szkole wykonane przez Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacji318).
Niektóre kuratoria wskazywały także, że stale współpracują z organizacjami pozarządowymi, Pełnomocnikami Wojewodów ds. mniejszości narodowych i etnicznych (Mazowiecki Kurator Oświaty, Wielkopolski Kurator Oświaty, Dolnośląski
Kurator Oświaty). Trzy instytucje zaznaczyły, że pracują lub pracowały w zespołach
związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji (Mazowiecki Kurator Oświaty
w zespole ds. przeciwdziałania nietolerancji wobec grup mniejszościowych oraz
grup zagrożonych wykluczeniem przy Wojewodzie Mazowieckim; Pomorski
Kurator Oświaty w Zespole ds. modelu integracji imigrantów i imigrantek przy
Prezydencie Miasta Gdańska319; Dolnośląski Kurator Oświaty w „zespole doradczym, zajmującym się sytuacją Romów koczujących na terenie Wrocławia”320).
5.3.5 Aktywne działania antydyskryminacyjne
Kuratoria oświaty z własnej inicjatywy podejmują problematykę przeciwdziałania
dyskryminacji, korzystając ze swoich kompetencji m.in. związanych z realizacją
grantów kuratora. Dziewięć z trzynastu kuratorów oświaty, którym zespół badawczy zadawał pytania, przyznało, że organizuje lub współorganizuje antydyskryminacyjne działania edukacyjne. Należy w tym miejscu podkreślić, że zakres
tych przedsięwzięć był bardzo zróżnicowany. Najczęściej wsparcie to przybierało
formę pojedynczego wydarzenia (konferencja Pomorskiego Kuratora Oświaty pt.
„Uczeń nadpobudliwy, z ADHD, niedostosowany społecznie w szkole”321, akcja
plakatowa i w przestrzeni publicznej na Światowy Dzień Świadomości Autyzmu,
współorganizowana przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Nie bądź zielony
w kwestii autyzmu, bądź na niebiesko”322).
W problematyce podejmowanej przez kuratoria zdecydowanie dominują dwa
zagadnienia. Pierwsze związane jest z ogólną tematyką przeciwdziałania dyskryminacji (np. cykl konferencji w czterech miastach w województwie lubelskim
„Jawna i ukryta dyskryminacja wśród uczniów oraz w relacjach nauczyciel–uczeń
317 List Podlaskiego Kuratora Oświaty z dn. 22.04.2015 r.
318 List Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dn. 28.08.2015 r. oraz List Podlaskiego Kuratora Oświaty z dn.
22.04.2015 r.
319 List Pomorskiego Kuratora Oświaty z dn. 21.08.2015 r.
320 List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dn. 04.12.2015 r.
321 List Pomorskiego Kuratora Oświaty z dn. 21.08.2015 r.
322 List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dn. 14.05.2015 r.
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– jej przejawy i zapobieganie”323; konferencja w Mławie „Szkoła bez dyskryminacji
– bezpieczna szkoła”324; konferencja Wielkopolskiego Kuratora Oświaty „Mniejszości – edukacja i ochrona przed dyskryminacją”325; konferencja Podlaskiego
Kuratora Oświaty „Działania antydyskryminacyjne w szkole w kontekście potrzeb,
możliwości rozwojowych i praw dziecka”326). Drugi temat często podejmowany
przez kuratoria związany jest z wielokulturowością oraz dyskryminacją rasową
i ksenofobią, np. konferencja Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: „Wielokulturowość w szkole polskiej”327; zachęcanie dyrektorów przez Mazowieckiego Kuratora
Oświaty do włączania się w programy edukacyjne na temat problematyki „zwalczania i przeciwdziałania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i nietolerancji w kontekście praw człowieka328). Szczególnie dużo działań w tym zakresie zadeklarowało
323
324
325
326
327
328

List Lubelskiego Kuratora Oświaty z dn. 27.11.2015 r.
List Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dn. 25.08.2015 r.
List Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dn. 26.08.2015 r.
List Podlaskiego Kuratora Oświaty z dn. 25.11.2015 r.
List Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dn. 26.08.2015 r.
List Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dn. 25.08.2015 r.
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Podlaskie Kuratorium Oświaty, m.in we współpracy z urzędem miasta i wojewodą
podlaskim (konkurs „Podlaska Mozaika” – działania promujące postawę tolerancji
i otwartości wobec innych kultur i narodów, projekt pn. „Każdy jest Inny, czyli
podlaski program rozwijania wrażliwości na różnorodność kulturową”329).
Na podstawie korespondencji z kuratoriami oświaty trudno wywnioskować,
czy podnoszenie problematyki związanej z konkretnymi przejawami dyskryminacji na gruncie pochodzenia etnicznego/narodowego i kulturowego wynika
z diagnozy sytuacji w województwach, czy jest wynikiem innych decyzji (warto
podkreślić, że monitoring był prowadzony od marca 2015 roku, kiedy kwestia tzw.
kryzysu migracyjnego w Europie nie była jeszcze przedmiotem publicznej debaty).
Na uwagę zasługuje liczba i różnorodność działań podejmowanych przez dwie
instytucje: Mazowieckiego Kuratora Oświaty (oraz Delegatury w Płocku, Radomiu
i Siedlcach) i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Po pierwsze, obraz, jaki wyłania
się z odpowiedzi na zapytania, każe sądzić, że inicjatywy rozwijane przez te instytucje nie są pojedynczymi, incydentalnymi wydarzeniami. Po drugie, ośrodki te
korzystają z wielu narzędzi do informowania oraz edukowania kadry pedagogicznej o zjawisku dyskryminacji. Po trzecie, są to aktywne działania, które wykraczają
poza konieczne minimum, czasami również poza przyjętą rutynę. Nie są to tylko
konferencje, ale także szkolenia, publikowanie komunikatów autorstwa kuratora,
narady dyrektorskie oraz inne spotkania. „Tematyka ta była poruszana na naradzie
z dyrektorami w dniu 18 czerwca 2015 r. – pisze Świętokrzyski Kurator Oświaty.
Ponadto w komunikacie zamieszczonym w dniu 6 lipca 2015 r. na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach, Świętokrzyski Kurator Oświaty zobowiązał
dyrektorów szkół i placówek z terytorium województwa świętokrzyskiego, aby
ci w roku szkolnym 2015/2016 zwrócili szczególną uwagę na problemy związane
z różnymi formami dyskryminacji. Kurator podkreślił również, że dyrektorzy są
zobligowani do wyeksponowania w statutach szkół i placówek oraz w programach
wychowawczych i profilaktycznych działań związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji330”. Inną naradę – skierowaną do przedstawicieli kościołów i związków
wyznaniowych odpowiedzialnych za nauczanie religii w szkołach – zorganizował
Mazowiecki Kurator Oświaty. Dyskutowana na niej była „rola nauczyciela religii
w procesie tworzenia warunków na rzecz wzajemnego dialogu kultur i szerzenia
kultury pokoju oraz budowania pomostów między narodami”331.
Inną, ciekawą formą poszerzania wiedzy wśród pracowników i pracownic szkół
są artykuły problemowe w prasie branżowej. Z takiej metody skorzystał Mazowiecki Kurator Oświaty, publikując na łamach „Oświaty Mazowieckiej” artykuły
dotyczące równego traktowania w szkole („Równe traktowanie standardem dobrej
329 List Podlaskiego Kuratora Oświaty z dn. 25.11.2015 r.
330 List Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dn. 20.08.2015 r.
331 List Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dn. 25.08.2015 r.
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szkoły”), informacje o edukacji dzieci z mniejszości narodowych i etnicznych332.
Dolnośląski Kurator Oświaty wykorzystał swoje kompetencje do przeprowadzenia badań sondażowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych z terenu
województwa dotyczących metod diagnostycznych stosowanych podczas badań
dzieci i młodzieży wielojęzycznych i wielokulturowych, w tym dzieci romskich
oraz potrzeb poradni w tym zakresie333. Te nieliczne, wskazane w listach od instytucji oświatowych działania, wykraczające poza organizację pojedynczych
konferencji, wskazują, jakimi możliwościami dysponują kuratoria.
W prawie wszystkich zapytaniach o działania informacyjne i edukacyjne adresowane do kadry dydaktycznej, pytałyśmy o inicjatywy związane z przedmiotem sprawy. Przykładowo – w sprawie homofobicznych wypowiedzi nauczycielki pytałyśmy,
czy kuratorium oświaty podejmuje działania antydyskryminacyjne w szczególności
w odniesieniu do orientacji seksualnej. Z kolei, zwracając się do kuratora w sprawie
wymuszonych opłat za świadectwa szkolne, zwróciłyśmy się z zapytaniem, czy
instytucja podejmuje działania w celu podniesienia wiedzy i umiejętności pracowników oświaty w odniesieniu do statusu społeczno-ekonomicznego uczniów
i uczennic. Ciekawe jest to, że antydyskryminacyjne działania instytucji, które były
związane z tematyką konkretnej mniejszości, dotyczyły tylko czterech przesłanek
(niezależnie od tego, czy były to zadania jedynie promowane, czy realizowane
przez instytucje): mniejszości etnicznych i narodowych oraz różnic kulturowych
(w tym wyraźnie odrębne inicjatywy poświęcone kulturze i historii żydowskiej
oraz romskiej), wybranych niepełnosprawności oraz stanu zdrowia (uczniowie
z niepełnosprawnością intelektualną, sensoryczną, somatyczną, z diagnozą ADHD,
autyzmem, syndromem Tourette’a; uczniowie z zaburzeniami psychicznymi oraz
temat edukacji włączającej) oraz statusu imigranta lub uchodźcy. W korespondencji
z kuratoriami pojawiały się także takie wskazania na konkretne formy dyskryminacji, jak rasizm/dyskryminacja rasowa i ksenofobia. W jednym przypadku kurator
oświaty uzasadniał obecność tematyki przeciwdziałania dyskryminacji ze względu
na płeć, podając przykład jednego z tematów kursu doskonalącego „Istota mobbingu i dyskryminacji w grupie oraz sposoby postępowania w sytuacji mobbingu
i dyskryminacji w szkole”334. Warto zauważyć, że problematyka mobbingu nie jest
zagadnieniem związanym z mechanizmem dyskryminacji (choć potocznie często
jest z nią utożsamiana). Dodatkowo, samo pojawienie się zagadnienia mobbingu czy
dyskryminacji nie oznacza, że automatycznie odnosi się ono do kwestii płci. Jako
drugi przykład związany z tą problematyką kurator wskazał objęcie patronatem
konferencji metodycznej „Przyczyny i zapobieganie zachowaniom ryzykownym
w obszarze seksualności młodzieży”.
332 List Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dn. 25.08.2015 r.
333 List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dn. 04.12.2015 r.
334 List Łódzkiego Kuratora Oświaty z dn. 03.12.2015 r.
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W ani jednej odpowiedzi kuratora i resortu edukacji nie pojawiły się żadne
przykłady działań edukacyjnych związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji
ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową, wiek, status społeczno-ekonomiczny, wygląd czy miejsce zamieszkania.

5.4 Podsumowanie
Zebrany materiał badawczy dotyczący sposobów reagowania instytucji oświatowych na zdarzenia dyskryminacyjne wskazuje, że na 29 doniesień medialnych
zweryfikowanych jako zgodnych lub częściowo zgodnych ze stanem faktycznym,
w czterech sprawach kuratorium nie podjęło działań, argumentując to kwestiami
formalnymi (charakter sprawy wykracza poza kompetencje instytucji lub brak
wpłynięcia na adres instytucji formalnej skargi).
Przeważająca część odpowiedzi przesłanych przez kuratoria oświaty lub resort
edukacji prezentowała w całości lub w większości przebieg oraz wyniki badania
prawnej i proceduralnej poprawności działań szkół. Retoryka taka wydaje się być
cechą całego systemu nadzoru pedagogicznego (i zapewne całej machiny biurokratycznej jako takiej)335. Często w całej obszernej korespondencji poświęconej danej
sprawie całkowicie znikała postać osoby lub grupy, która doświadczyła nierównego
traktowania, a w centrum rozważań znajdowała się poprawność i kompletność
zapisów regulaminów szkolnych. Nieco innej, choć równie odhumanizowanej
narracji używa resort edukacji, odpowiadając na pytania związane z obecnością
w polskim systemie oświaty takich struktur dyskryminacyjnych jak przemoc
seksualna wobec dziewcząt czy rzymskokatolickie praktyki religijne. Ministerstwo
Edukacji Narodowej przede wszystkim przywołuje obowiązujące ramy prawne
(a nie faktycznie podjęte działania w celu realizacji przepisów prawa).
Kuratoria posługują się przede wszystkim narzędziem kontroli doraźnej (czasami poprzedzając ten krok przeprowadzeniem działań wyjaśniających). Kilkukrotnie wizytatorzy skorzystali ze swoich uprawnień, zgłaszając sprawę konkretnego
335 Jako przykład takich działań można podać zakres kontroli doraźnej sprawdzającej, czy nie została naruszona
zasada wolności sumienia (szkoły odwołały zajęcia w związku z odpustem w parafii pw. św. Jana Chrzciciela oraz uroczystościami z okazji 30. rocznicy koronacji Cudownego Obrazu Matki Boskiej Janowskiej).
Formalnie wskazanym przedmiotem kontroli w placówkach była „organizacja zajęć w dniu 8 września
2015 r.”, a jej zakresem objęto: „analizę zapisów statutu szkoły, dzienników zajęć, dziennika świetlicy
szkolnej, uchwał rady pedagogicznej, opinii i protokołów organów szkoły, dokumentacji wychowawców
klas” oraz rozmowa z dyrektorem szkoły (Załącznik do listu Lubelskiego Kuratora Oświaty z dn. 27.11.2015
r. – protokół kontroli doraźnej). Kolejny przykład dotyczy zmuszania do czynności seksualnych uczennicy
ze strony nauczyciela. Tu także kontrola doraźna kuratorium wydaje się być „obok” nadużycia, do jakiego
doszło na terenie szkoły. Zakresem interwencji objęto: „prawidłowość udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, prawidłowość sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz prawidłowość
realizacji i dokumentowania zajęć edukacyjnych w ww. szkole”, oraz „wydano zalecenia dyrektorowi kontrolowanej szkoły dot. aktualizacji statutu oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej” (List
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dn. 31.03.2015 r.).
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nauczyciela lub konkretnej nauczycielki do rozpatrzenia przez rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli.
Najczęściej deklarowana w listach forma wsparcia dla uczniów i uczennic, którzy
doświadczyli nadużyć, to pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Z kolei w działaniach adresowanych do całej społeczności szkolnej przeważały tematyczne lekcje
wychowawcze na temat bezpieczeństwa i profilaktyki agresji w szkole. Znacznie
rzadziej w działaniach wychowawczych wprost odnoszono się do dyskryminacyjnego charakteru sytuacji. W wyniku przeprowadzonej kontroli kurator
oświaty tylko w dwóch sprawach skonstatował, że członkowie i członkinie kadry
pedagogicznej powinni uzupełnić swoją wiedzę w danym zakresie problemowym.
Co znamienne, obydwie te sprawy miały tragiczny przebieg (samobójcza śmierć
ucznia oraz trwająca w czasie przemoc seksualna uczennicy).
Kuratoria oświaty, jako instytucje odpowiedzialne za wsparcie szkół i placówek
oświatowych, w różnym stopniu podejmują działania lub informują o inicjatywach związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji. Część instytucji w ogóle
nie podaje przykładów takich przedsięwzięć (nie udziela odpowiedzi na przedmiotowe pytanie, podaje jako przykład ustawowe zapisy o zakresie działalności
nadzoru pedagogicznego, podaje przykłady innych działań, które nie są związane
z edukacją antydyskryminacyjną). Istotna część instytucji umieszcza na swoich
stronach lub w inny sposób upowszechnia informacje o projektach przeciwdziałających dyskryminacji, realizowanych przez inne podmioty. Trzy czwarte kuratoriów oświaty samodzielnie bądź we współpracy z innymi instytucjami realizuje
działania edukacyjne związane z problematyką dyskryminacji – są to głównie
pojedyncze konferencje i seminaria realizowane ze środków kuratora. Instytucje
oświatowe nie podejmują problematyki orientacji seksualnej, tożsamość płciowej,
wieku, statusu społeczno-ekonomicznego, wyglądu czy miejsca zamieszkania,
a odpowiedzi kuratorów na zapytania w sprawie przemocy seksualnej każą sądzić,
że nie uwzględniają one także problematyki dyskryminacji ze względu na płeć.
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Edukacja antydyskryminacyjna
w debacie publicznej
Elżbieta Kielak

6.1 Wprowadzenie
W niniejszym rozdziale skupimy się na analizie debaty publicznej związanej
z edukacją i równością w Polsce. Uważamy, że to, w jaki sposób mówi się w Polsce
o edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji antydyskryminacyjnej, ma
kolosalne znaczenie dla położenia uczniów i uczennic w konkretnych placówkach
oświatowych, jak i dla wagi oraz otwartości, z jaką podejmowana jest dyskusja na
temat równości i niedyskryminacji w kontekście edukacji. Doświadczenie osobiste autorki tego rozdziału, związane z prowadzeniem warsztatów dla młodzieży,
jasno wskazuje, że wiedza i przekonania młodych ludzi czerpane są z mediów
i przez nie kształtowane. Na mediach spoczywa ogromna rola kształtowania
opinii w kluczowych dla społeczeństwach tematach. Jednocześnie to, czego nie
ma w debacie, odgrywa równie istotną rolę. Tematy przemilczane w dyskursie
umykają refleksji nad rzeczywistością społeczną, nie są postrzegane jako „ważne
kwestie”, nie wymagają niczyjej uwagi, reakcji czy troski.
Celem prezentowanej w tym tekście analizy jest zbadanie obecności tematów
powiązanych z edukacją antydyskryminacyjną w polskiej debacie publicznej.
Sformułowanych zostało pięć pytań badawczych:
1. Czy w kontekście edukacji antydyskryminacyjnej mamy w Polsce do czynienia
z debatą publiczną, czy raczej z pojedynczymi przekazami?
2. Jakie tematy dotyczące edukacji i równości, tudzież przeciwdziałania dyskryminacji obecne są w debacie publicznej? Jakie tematy nie są obecne?
3. W jaki sposób konkretne tematy dotyczące wyżej wymienionych obszarów były
podejmowane przez media? Czemu nadawano wagę, znaczenie? Jakie strategie dyskursywne, środki językowe zostały wykorzystane w tych przekazach?
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4. W jaki sposób konkretne teksty dotyczyły poszczególnych grup doświadczających dyskryminacji w szkołach lub je pomijały?
5. W jaki sposób konkretne teksty dotyczyły poszczególnych form dyskryminacji
lub je pomijały?
Metodologia prezentowanej analizy została opracowana przez autorkę niniejszego rozdziału na podstawie wcześniejszych doświadczeń, związanych z przygotowaniem podobnych badań i skonsultowana w zespole projektowym. Analizą
objętych zostało sześć ogólnopolskich tygodników:
•
•
•
•
•
•

„Newsweek Polska”,
„Polityka”,
„W Sieci”,
„Wprost”,
„Tygodnik Powszechny”,
„Do Rzeczy”.

Wybrane do analizy tygodniki należą do kategorii tygodników opinii. Dane
dotyczące poziomu czytelnictwa wskazują, że są to też najpopularniejsze tytuły w tej grupie. I tak, według badania zrealizowanego przez Instytut Millward
Brown na zlecenie Polskich Badań Czytelnictwa Sp. z o.o., w okresie od maja
2015 do października 2015 „Newsweek Polska” był najczęściej czytanym tygodnikiem opinii w Polsce (sięgnęło po niego 7,60% czytelników). Warto dodać,
że w ogólnym zestawieniu wszystkich wydawanych w Polsce tygodników 336
„Newsweek Polska” plasuje się na miejscu piątym. Na drugim miejscu (siódmym
w zestawieniu ogólnym), z 4,94% czytelników, znalazło się „Wprost”. Dalej, na
miejscu trzecim (dziesiątym w zestawieniu ogólnym) odnajdujemy tygodnik
„Polityka” ze wskaźnikiem 3,97%. Kolejny tygodnik uwzględniony w zestawieniu
to „W Sieci”, który znajduje się na miejscu czwartym, jeśli chodzi o tygodniki
opinii, a siedemnastym w ogólnym podsumowaniu, z wynikiem 2,06%337. „Do
Rzeczy” oraz „Tygodnik Powszechny” nie zostały uwzględnione w tym rankingu. Te dwa ostatnie zostały za to uwzględnione w zestawieniu danych Związku
Kontroli Dystrybucji Prasy, opracowanym przez portal Wirtualnemedia.pl338,
dotyczącym poziomu sprzedaży tygodników.

336 Pozostałe tygodniki wymienione w zestawieniu nie zaliczają się grupy tygodników opinii.
337 Dane na podstawie opracowania portalu Wirtualnemedia.pl: http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/
tele-tydzien-i-przyjaciolka-najchetniej-czytanymi-tytulami (dostęp: 29.12.2015).
338 Dane na podstawie opracowania portalu Wirtualnemedia.pl: http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/
newsweek-liderem-tygodnikow-opinii-wprost-ponizej-30-tys. (dostęp: 29.12.2015).
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Podsumowanie danych sprzedaży przedstawia się następująco:
Tabela 2. Sprzedaż analizowanych tygodników.
Lp.

Tytuł tygodnika

Poziom sprzedaży (w liczbie egz.)

1

„Newsweek Polska”

130 257

2

„Polityka”

115 736

3

„W Sieci”

73 034

4

„Do Rzeczy”

56 545

5

„Wprost”

29 607

6

„Tygodnik Powszechny”

19 171

Próbę badawczą stanowiły wszystkie numery wymienionych wyżej czasopism,
które ukazały się w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. Dostęp do
wszystkich tekstów, które ukazały się w wybranych do analizy tygodnikach, zapewniono poprzez program internetowy eGazety339. W poniższej tabeli znajduje
się wykaz poddanych analizie numerów poszczególnych gazet:
Tabela 3. Wykaz numerów tygodników poddanych analizie.
Lp.

Tytuł tygodnika

Pierwszy analizowany numer

Ostatni analizowany
numer

1

„Newsweek Polska”

2/2015 z 11.01.2015

52/2015 z 27.12.2015

2

„Polityka”

2/2991 z 7.01.2015

51-52/3040 z 16.12.2015

6

„Do Rzeczy”

2/101 z 5.01.2015

52/151 z 21.12.2015

5

„Tygodnik Powszechny”

1/3416 z 4.01.2015

51-52/3467-3468
z 20.12.2015

3

„W Sieci”

2/111 z 12.01.2015

52/161 z 28.12.2015

4

„Wprost”

2/1662 z 5.01.2015

52 z 21.12.2015

Badanie przebiegało w dwóch etapach. W fazie pierwszej przeczytano oraz zliczono wszystkie teksty, które dotyczyły edukacji i edukacji antydyskryminacyjnej.
W etapie drugim dokładnej analizie jakościowej poddane zostały wyselekcjonowane teksty dotyczące edukacji i edukacji antydyskryminacyjnej. Oznaczone
zostały słowa kluczowe i następnie szersze kategorie analityczne, tak by możliwe
było sformułowanie odpowiedzi na postawione pytania badawcze.
Na potrzeby niniejszego tekstu definiujemy debatę jako publiczną dyskusję
na tematy powiązane z edukacją antydyskryminacyjną, prowadzoną na łamach
sześciu opiniotwórczych tygodników. W poszukiwaniu naukowej definicji debaty
publicznej, literatura przedmiotu kieruje nas w stronę (metody) krytycznej analizy
339

eGazety.pl. Prasa bez granic. http://www.egazety.pl/ (dostęp: 29.12.2015).
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dyskursu. We wprowadzeniu do książki Krytyczna analiza dyskursu: interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej pod redakcją Anny Duszak i Normana Fairclougha autorzy zaznaczają: „zagadnieniami badawczymi (krytycznej
analizy dyskursu) są poruszane problemy i kwestie życia społecznego, związane
np. z imigracją i społeczną integracją imigrantów, pozycją kobiet i grup mniejszościowych we współczesnych społeczeństwach, degradacją środowiska naturalnego,
bezrobociem czy też ingerencją rynku w sfery edukacji i opieki zdrowotnej”340.
Z kolei Ruth Wodak w swoim artykule uznaje „język zarówno pisany, jak
i mówiony jako formę społecznego działania. Dyskurs jest sposobem nadawania
znaczenia pewnemu konkretnemu obszarowi życia społecznego, postrzeganemu z określonej perspektywy”341. Korzystając zatem z wywodów Wodak, debatę
publiczną traktujemy jako część dyskursu, a ten ostatni jako sposób nadawania
znaczenia pewnemu konkretnemu obszarowi życia społecznego, którym zajmujemy się w prowadzonej analizie.
Opierając się na tekście Evy Zamojskiej Inni jako obcy. Imigranci w polskim
dyskursie publicznym i edukacyjnym, wyróżniamy następujące podmioty zaangażowane w debatę o edukacji i edukacji antydyskryminacyjnej:
• przedstawicielki i przedstawiciele administracji publicznej, ze szczególnym
uwzględnieniem Ministerstwa Edukacji Narodowej,
• media, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych do analizy sześciu tygodników,
• badacze i badaczki akademickie, o ile na ich pracach naukowych opierają się
dziennikarki i dziennikarze piszący swoje artykuły,
• organizacje pozarządowe, które prowadzą zarówno bezpośrednie działania antydyskryminacyjne w szkołach i placówkach edukacyjnych w Polsce, jak i własne projekty badawcze (czego przykładem jest chociażby niniejsza publikacja)342.
Do podmiotów wyróżnionych przez Zamoyską warto dodać jeszcze polityczki
i polityków oraz inne osoby związane z partiami politycznymi. Jest to ważne szczególnie w kontekście analizy artykułów publikowanych w roku 2015, roku wyborów
prezydenckich i parlamentarnych w Polsce. Ta grupa była wtedy szczególnie widoczna, również ze względu na swoje wypowiedzi na tematy związane z edukacją.
Zwracamy jednocześnie uwagę, że w prezentowanej analizie podmiotami debaty
są media jako takie. Dopiero w wypowiedziach medialnych widoczne są osoby,
wymienione wyżej przez Zamoyską, chociażby przedstawicielki i przedstawiciele
administracji, organizacji pozarządowych, badacze i badaczki.
340 A. Duszak, N. Fairclough, Krytyczna analiza dyskursu: interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej,
Universitas, Kraków 2008, s. 15.
341 R. Wodak, Dyskurs populistyczny: retoryka wykluczenia a gatunki języka pisanego, [w:] Krytyczna analiza dyskursu…, s. 189.
342 E. Zamoyska, Inny jako obcy. Imigranci w polskim dyskursie publicznym i edukacyjnym, „Studia Edukacyjne.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” 2013, nr 28, s. 191–207.
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6.2 Wyniki analizy
Poniższy podrozdział został uporządkowany zgodnie z kolejnością postawionych pytań badawczych. Po pierwsze więc, spróbuję odpowiedzieć na pytanie,
czy w kontekście edukacji antydyskryminacyjnej mamy do czynienia z debatą
publiczną, czy raczej z pojedynczymi przekazami.
W 2015 roku w analizowanych tygodnikach ukazały się 104 artykuły poświęcone tematowi edukacji formalnej. Wśród tych tekstów możemy wyróżnić 17 takich,
które zostały przez nas uznane za teksty poświęcone tematyce edukacji antydyskryminacyjnej. Tego przyporządkowania dokonano na podstawie analizy zawartości –
teksty dotyczyły tematów związanych z dyskryminacją w szkole, wymieniały
przynajmniej niektóre przesłanki dyskryminacji. Zaznaczyć trzeba, że teksty te
były zarówno przychylne prowadzeniu w szkołach działań antydyskryminacyjnych,
jak i im przeciwne. Stosunek do przeciwdziałania dyskryminacji był wyraźną
pochodną usytuowania mediów względem poszczególnych opcji politycznych.
Poniższa Tabela 4 stanowi podsumowanie statystyk dotyczących pojawiających
się w 2015 roku tekstów o tematyce edukacyjnej i edukacji antydyskryminacyjnej.
Tabela 4. Podsumowanie statystyk dotyczących tekstów o edukacji i edukacji antydyskryminacyjnej.
Lp.

Tytuł tygodnika

Liczba tekstów
poświęconych edukacji

Liczba tekstów
poświęconych edukacji
antydyskryminacyjnej

1

„Newsweek Polska”

11

3

2

„Polityka”

17

3

6

„Do Rzeczy”

10

3

5

„Tygodnik Powszechny”

13

2

3

„W Sieci”

23

5

4

„Wprost”

30

2

Podczas analizy powyższego zestawienia nasuwa się wniosek, iż trudno mówić tu
o pogłębionej debacie dotyczącej edukacji, szczególnie edukacji antydyskryminacyjnej. Tekstów podejmujących tę tematykę jest w naszej opinii mało. Żaden
z tygodników nie ma stałego działu poświęconego edukacji. Za to obecne są takie
działy jak „kultura” (między innymi w „Tygodniku Powszechnym”, „Do Rzeczy”,
„Polityce” czy „Newsweeku”) czy „gospodarka/rynek/biznes/ekonomia”, na przykład we „Wprost”, „Do Rzeczy”, „Newsweeku” czy w „Polityce”. Prowadzone przez
nas statystyki pokazują też, że na przykład w tygodniku „W Sieci” w przeciętnym
numerze ukazuje się około 44 artykuły na różne tematy, w tym stałe felietony. Ale
tylko w niektórych numerach odnajdujemy teksty poświęcone tematyce edukacyjnej. Podobnie jest w innych czasopismach. Każde wydanie „Polityki” składa
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się z 26–30 tekstów. Do tego dochodzi osiem–dziewięć stałych felietonów. Mimo
to problematyka edukacji nie jest obecna w każdym numerze.
Wracając do tekstów poświęconych tematyce edukacyjnej, należy doprecyzować, że dotyczą one różnych zagadnień. Można mieć wrażenie, że o ich wyborze decyduje przede wszystkim przypadek oraz bieżące wydarzenia polityczne
i społeczne, na przykład śmierć ucznia, bulwersujące akty agresji (na przykład:
I nie jestem pedałem343 z „Newsweeka”, Jak rząd uzdrawia dzieci344 z „Do Rzeczy”,
Gimnazjalna histeria345 z „W Sieci” czy Wojna sześcioletnia346 z „Tygodnika Powszechnego”). Trudno uznać, że w przypadku analizowanych czasopism podjęto
świadomą decyzję o tym, że edukacja jest ważnym, społecznym zagadnieniem,
któremu należy poświęcić zaplanowany i pogłębiony tekst w każdym wydaniu
periodyku. Warto również zauważyć, że więcej tekstów poświęconych edukacji
odnajdujemy w tygodnikach, które można określić jako konserwatywne lub prawicowe – „W Sieci” i we „Wprost”. Wobec powyższego zadajemy sobie pytanie,
dlaczego akurat w tych, wymienionych wyżej pismach, tekstów o tematyce edukacyjnej pojawiło się więcej? Może mieć to związek z długą kampanią wyborczą,
która toczyła się w zasadzie przez większość roku 2015, najpierw przed wyborami
prezydenckimi, później parlamentarnymi. Jako że rodzice dzieci w wieku szkolnym stanowią poważną część elektoratu, a edukacja jest tym obszarem, który jest
reformowany w zasadzie przez każdą ekipę rządzącą, można domniemywać, że
temat ten stanowił element walki politycznej. W tym też kontekście, w wymienionych wyżej tygodnikach, jak również w „Do Rzeczy” miałyśmy do czynienia
z wieloma tekstami o wyraźnym podłożu politycznym, stanowiącymi sprzeciw
wobec aktualnej polityki rządu. Tygodniki prawicowe podnosiły temat związany
z edukacją, przede wszystkim w odniesieniu do obniżenia wieku szkolnego oraz
zdrowego odżywiania w szkołach – krytycznie odnosząc się do prowadzonej
przez poprzedni rząd polityki.
Analizowane teksty pokazują również, że w dyskusji toczącej się na łamach
wymienionych czasopism próżno szukać wypowiedzi nauczycielek i nauczycieli,
dyrekcji szkół czy uczniów i uczennic. Jest to kolejna przesłanka kierująca nas
w stronę opinii, że w Polsce nie mamy do czynienia z debatą na temat edukacji
i edukacji antydyskryminacyjnej, w której udział brałyby wszystkie osoby zaangażowane w życie szkolne (nauczyciele i nauczycielki, uczniowie i uczennice,
dyrekcja, przedstawiciele i przedstawicielki organów prowadzących, ośrodków
decyzyjnych, jak również rodzice). Pojawia się sporo artykułów poświęconych
tym tematom, jest to jednak w naszej opinii nadal za mało, by można to było
343
344
345
346

R. Kim, E. Lisowska, I nie jestem pedałem, „Newsweek” 2015, nr 29, s. 38.
A. Niewińska, Jak rząd uzdrawia dzieci, „Do Rzeczy” 2015, nr 40/2139, s. 38.
P. Zaremba, Gimnazjalna histeria, „W Sieci” 2015, nr 45/154, s. 34.
P. Wilczyński, Wojna sześcioletnia, „Tygodnik Powszechny” 2015, nr 36/3451, s. 10.
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uznać za pogłębioną debatę, w której głos mają strony bezpośrednio zaangażowane w sprawy edukacji.
Drugie pytanie naszego badania dotyczyło tematów obecnych i nieobecnych
w przekazach medialnych dotyczących edukacji i równości oraz przeciwdziałania dyskryminacji. W całym roku 2015 pojawiło się łącznie 17 tekstów, które
poświęcono edukacji antydyskryminacyjnej. Kluczowymi kryteriami doboru
były: a) odniesienie się do zjawiska dyskryminacji w szkole, b) odniesienie do
przynajmniej jednej przesłanki nierównego traktowania. W poniższej Tabeli 5
znajduje się spis wszystkich artykułów, które spełniły te dwa wymogi, w podziale
na poszczególne tygodniki. Jednocześnie, warto zaznaczyć, że artykuły te różnią się
między sobą. W zasadzie tylko dwa z wymienionych tu artykułów można uznać
za w całości poświęcone szerokiemu tematowi edukacji antydyskryminacyjnej.
Są to: Szkoły przetrwania347 autorstwa Joanny Podgórskiej z „Polityki” oraz I nie
jestem pedałem348 autorstwa Renaty Kim i Eweliny Lis z „Newsweeka”.
Tabela 5. Artykuły poświęcone tematyce edukacji antydyskryminacyjnej w analizowanych tygodnikach.
Lp.

1.

2.

3.

4.

Tygodnik

„Newsweek
Polska”

„Polityka”

„Tygodnik
Powszechny”
„Do Rzeczy”

Numer wydania i strony Tytuł artykułu

Autor/Autorka

14/2015, str. 34

Lekcja prawdy

Aleksandra Pawlicka

20/2015, str. 32

Żalowe dzieci

Anna Szulc, Rafał
Gębura

29/2015, str. 38

I nie jestem pedałem

Renata Kim, Ewelina
Lis

17/3006 (22.04), str. 27

Szkoły przetrwania

Joanna Podgórska

46/3035 (9.11), str. 26

Kolorowanie biało-czerwonego

Ewa Winnicka

28/3443 (12.07), str. 24

Chłopcy, hejt i homofobia

Kalina Błażejowska

44/3459 (1.11), str. 20

Nienawiść zabija

Anna Goc

15/114 (07.04), str. 40

Postępowi bezbożnicy
na start

Tomasz Terlikowski

38/137 (14.09), str. 38

Ala bez lalek

Agnieszka Niewińska

39/138 (21.09) str. 38

Okrutne dzieci

Błażej Torański

347 J. Podgórska, Szkoły przetrwania, „Polityka” 2015, nr 17/3006, s. 27.
348 R. Kim, E. Lisowska, art. cyt., s. 38.
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„W Sieci”

„Wprost”
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11/120 (16.03), str. 46

Gender w Słupsku

Dorota Łosiewicz

26/135 (29.06), str. 38

Tęczowy rzecznik
wkracza

Marzena Nykiel

34/143 (24.08), str. 39

Antykoncepcja dla
pierwszaków

Marzena Nykiel

35/144 (31.08), str. 11

Gender kroczy do
szkół

Marta Kaczyńska

41/150 (12.10), str. 42

Świecka szkoła kłamstwa

Marzena Nykiel

30/1690 (20.07), str. 28

Tragedia politycznie
poprawna

Małgorzata Bilska

36/1696 (31.08), str. 45

O wolność edukacji

Łukasz Hardt

Niemniej, z uwagi na to, że wszystkie poruszają kwestie związane z szeroko pojętą
dyskryminacją oraz wymieniają przynajmniej jedną z określonych w definicji edukacji antydyskryminacyjnej przesłanek dyskryminacji, zostały zakwalifikowane
do omawianej tu analizy. Trzeba jednak jasno zaznaczyć, że kwalifikacja ta jest
bardzo subiektywna i opiera się w dużej mierze na decyzjach autorki.
Jakie tematy były najczęściej poruszane w 2015 roku? Dokonana analiza wskazuje na trzy główne wątki tematyczne: obecność lekcji religii w szkołach, przemoc oraz kwestie związane z gender. Pierwszy z wątków, który był rozwinięty
w więcej niż jednym artykule, to kwestia obecności lekcji religii (katolickiej)
w szkołach. Na ten temat pojawiło się w analizowanych gazetach w sumie sześć
artykułów: Świecka szkoła kłamstwa349 Marzeny Nykiel w tygodniku „W Sieci”,
Lekcja prawdy350 Aleksandry Pawlickiej oraz Żalowe dzieci351 Anny Szulc i Rafała
Gębury w „Newsweeku”, jeden dodatkowy komentarz oraz ogólny tekst autorstwa Tomasza Terlikowskiego o planach ówczesnego kandydata na stanowisko
Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara w tygodniku „Do Rzeczy” pt.
Postępowi bezbożnicy na start352 oraz podsumowanie programu przyszłego RPO
w tygodniku „W Sieci” pod tytułem Tęczowy rzecznik wkracza353, napisane przez
Marzenę Nykiel.
Trzy z wymienionych wyżej artykułów odnoszą się bezpośrednio do przeprowadzonej w 2015 roku szerokiej akcji zbierania podpisów pod obywatelskim
projektem ustawy dotyczącej zniesienia finansowania lekcji religii z budżetu
państwa. Akcja została zainicjowana przez środowisko magazynu „Liberté!”
349
350
351
352
353

M. Nykiel, Świecka szkoła kłamstwa, „W Sieci” 2015, nr 41/150, s. 42.
A. Pawlicka, Lekcja prawdy, „Newsweek” 2015, nr 14, s. 34.
A. Szulc, R. Gębura, Żalowe dzieci, „Newsweek” 2015, nr 20, s. 32.
T. Terlikowski, Postępowi bezbożnicy na start, „Do Rzeczy” 2015, nr 15/114, s. 40.
M. Nykiel, Tęczowy rzecznik wkracza, „W Sieci” 2015, nr 34/143, s. 38.
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i została zatytułowana „Świecka szkoła”. W tekście z „Newsweeka” pt. Lekcja
prawdy możemy przeczytać o niniejszym przedsięwzięciu, jego organizatorach,
genezie i postulatach. Sporo informacji znajdziemy też o tym, jak wyglądają
lekcje religii i dlaczego warto zmienić sposób ich funkcjonowania. Dodatkowo,
autorka dotyka tematu dyskryminacji osób nieuczęszczających na lekcje religii
katolickiej. „Czy państwo powinno płacić za lekcje, które pogłębiają mechanizm
wykluczenia?” – pyta w kolejnym tekście Joanna Balsamska, która z Fundacją na
rzecz Różnorodności „Polistrefa” przygotowała raport dotyczący nietolerancji
religijnej w szkołach Małopolski. Odnotowuje on przypadki wykluczenia dzieci niechodzących na religię z przedstawień przygotowywanych przez uczniów
i uczennice z okazji świąt katolickich czy kpin z dzieci niewierzących rodziców
(„Gdzie byłeś chrzczony? W basenie?”)354. Z kolei w tekście Świecka szkoła kłamstwa („W Sieci”) autorka odsłania prawdziwe, według niej, cele akcji, a mianowicie
ateizację edukacji. Dodatkowo, zwraca uwagę na nieprawidłowości przy zbieraniu
podpisów pod akcją i niejasne źródło finansowania działań „Świeckiej Szkoły”.
Inny komentarz autorstwa Tomasza Terlikowskiego, który ukazał się w tygodniku „Do Rzeczy”, dotyczy tylko i wyłącznie akcji „Świecka Szkoła”. To, co zwraca
w nim szczególną uwagę, to próba zdyskredytowania wysiłków osób związanych
ze środowiskiem magazynu „Liberté!”, porównywanie ich działania do politycznych decyzji Władysława Gomułki w czasach komunizmu. Terlikowski pisze:
„Zanim jednak do tego doszło [usunięcia religii ze szkół – przyp. red.] towarzysz
Gomułka zaczął proces laicyzacji (tak, tak, on też – drodzy liberałowie – walczył
o „świecką szkołę”). A że władzę miał większą niż panie i panowie z „Liberté!”,
walkę z tymi, którzy zrozumienia dla „świeckości” nie mieli, prowadził nie tyle za
pomocą petycji, ile ZOMO”355. Podsumowując, stwierdzamy, że w tekście tym nie
chodzi o samo odniesienie się do problemu, w tym przypadku finansowania lekcji
religii z budżetu państwa, ale o dyskredytację osób, które zajmują się tym tematem.
W drugim z artykułów, który ukazał się w „Newsweeku”, pt. Żalowe dzieci,
autorzy dotykają tematu wykluczenia z powodu wyznawanej religii lub bezwyznaniowości. Tym razem chodzi o sposób traktowania dzieci, które nie przystępują
do pierwszej komunii. Już we wprowadzeniu do tego tekstu czytamy: „Od księży
słyszą, że mieszka w nich szatan. Od rówieśników, że są dziwakami. Bo nie idą
w maju do pierwszej komunii”356. W tekście możemy znaleźć wiele wypowiedzi
rodziców uczniów i uczennic nieuczęszczających na lekcje religii i/lub nieprzystępujących do komunii.
W opisie planów kandydata na stanowisko RPO (tekst Tęczowy rzecznik wkracza), jedna z części artykułu zatytułowana „Homoedukacja” poświęcona została
354 A. Pawlicka, art. cyt., s. 36.
355 T. Terlikowski, art. cyt., s. 40.
356 A. Szulc, R. Gębura, art. cyt., s. 32.
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kwestiom systemu edukacji. Autorka tekstu skupia się na wyrażanym przez Adama
Bodnara sprzeciwie wobec finansowania lekcji religii z budżetu państwa. Z drugiej
strony, zaznacza, że Adam Bodnar nie widzi problemu, by ze środków publicznych
finansować edukację seksualną „Zupełnie inaczej zapatruje się jednak (Adam
Bodnar – przyp. red.) na kwestię edukacji seksualnej. Tę, zdaniem Bodnara, można
śmiało finansować z budżetu państwa. Nie wspomina tu już o konstytucyjnym
prawie rodziców do wychowania dzieci w duchu wybranych przez nich wartości”357.
Drugi z tematów, który udało nam się wyróżnić w czasie badania, to kwestia
dyskryminacji i wynikającej z niej przemocy szkołach. W 2015 roku pojawiło
się sześć artykułów dotykających tego tematu. Jeden z nich dotyczy bezpośrednio
przemocy i mowy nienawiści (Okrutne dzieci358 „Do Rzeczy”). Pozostałe natomiast
w sposób mniej lub bardziej bezpośredni dotykają kwestii dyskryminacji, a w konsekwencji przemocy, omawiając przy tym jedną z przesłanek, czyli orientację
psychoseksualną (Chłopcy, hejt i homofobia359 w „Tygodniku Powszechnym”, I nie
jestem pedałem360 w „Newsweeku”, Tragedia politycznie poprawna361 we „Wprost”,
Szkoły przetrwania362 w „Polityce”). Punktem wyjścia dla pierwszych trzech wymienionych wyżej artykułów była tragiczna śmierć gimnazjalisty, który powiesił
się z powodu prześladowań ze strony kolegów i koleżanek ze szkoły. Przyczyną
nękania była domniemana homoseksualność chłopca, zbyt mało „męski” wygląd
i zbytnia dbałość o urodę. W tekście Renaty Kim i Eweliny Lis z „Newsweeka” czytamy też o bezradności, braku umiejętności reagowania, ale też dyskryminujących
postawach nauczycieli i nauczycielek „Są wyzywani od ciot, pedałów, ciepłych.
Popychani, szarpani, czasem bici. Poniżani, często także przez nauczycieli, którzy
udają, że w ich szkole nie ma problemu homofobii”363. Z kolei artykuł Małgorzaty
Bilskiej z „Wprost” pt. Tragedia politycznie poprawna, rozpoczynający się również
od opisania sytuacji samobójczej śmierci prześladowanego gimnazjalisty, uderza
w środowiska zwracające uwagę na przyczyny tej tragedii: „Środowiska lewicowe
konsekwentnie bronią tezy o narodowej ksenofobii. O masowym prześladowaniu
mniejszości seksualnych ma świadczyć niemal każdy przypadek znęcania się dzieci
nad rówieśnikami”364. Co ciekawe, w innych tygodnikach konserwatywnych („Do
Rzeczy” czy „W Sieci”) na ten konkretny temat nie pojawił się żaden artykuł.
Podsumowując, wspominane tu wydarzenie wstrząsnęło niemal całą Polską,
w niektórych mediach było szeroko omawiane i analizowane. Spowodowało
357
358
359
360
361
362
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364

M. Nykiel, Tęczowy…, s. 39.
B. Torański, Okrutne dzieci, „Do Rzeczy” 2015, nr 39/138, s. 38.
K. Błażejowska, Chłopcy, hejt i homofobia, „Tygodnik Powszechny” 2015, nr 28/3443, s. 24.
R. Kim, E. Lis, art. cyt., s. 38.
M. Bilska, Tragedia politycznie poprawna, „Wprost” 2015, nr 30/1690, s. 26.
J. Podgórska, art. cyt., s. 27.
R. Kim, E. Lis, art. cyt., s. 38.
M. Bilska, art. cyt., s. 26.
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refleksję nad tym, co dzieje się w szkołach w Polsce, jaka jest skala przemocy,
również tej psychicznej i werbalnej, i jakie przesłanki tę przemoc prowokują.
Z kolei w innych tygodnikach spotkało się z całkowitym milczeniem lub też stało
się okazją do ataku na polityczną opozycję oraz środowiska działające na rzecz
praw człowieka.
Jednym z artykułów zaliczonych do kategorii „podejmujących temat edukacji
antydyskryminacyjnej” był wywiad Joanny Podgórskiej z Małgorzatą Jonczy-Adamską, współkoordynatorką projektu realizowanego przez Towarzystwo
Edukacji Antydyskryminacyjnej, w ramach którego wydany został raport Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona. O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce. W tym wywiadzie, który
stanowi podsumowanie badań przeprowadzonych przez TEA, omówione zostały
też inne, poza orientacją psychoseksualną, przesłanki dyskryminacji, takie jak:
ubóstwo, inne niż polskie pochodzenie etniczne, inny wygląd/kolor skóry, płeć
oraz wyznawanie innej niż katolicka religii bądź bezwyznaniowość. Jest to w zasadzie jedyny tekst opublikowany w 2015 roku, który wskazuje tak różnorodne
przyczyny zachowań dyskryminacyjnych w szkołach.
Ostatni z artykułów traktujący o edukacji antydyskryminacyjnej to wywiad
Anny Goc z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Adamem Bodnarem pod tytułem
Nienawiść zabija365 z „Tygodnika Powszechnego”. Tekst ukazał się tuż po objęciu
przez Bodnara urzędu RPO. Rozmowa zaczyna się od zagadnień kluczowych dla
tematu przeciwdziałania dyskryminacji. W kontekście edukacji Bodnar mówi:
„Gdybym jednak miał wskazać «najbardziej winnego» (obecności mowy nienawiści –
przyp. red.), byłoby nim Ministerstwo Edukacji Narodowej, które nie wprowadziło do szkół tematów antydyskryminacyjnych. Raport Towarzystwa Edukacji
Antydyskryminacyjnej na ten temat ma znaczący tytuł Wielka Nieobecna”366.
Kolejna z wyróżnionych przez nas kategorii wskazujących na tematykę analizowanych artykułów związana jest z problematyką płci społeczno-kulturowej,
czyli szeroko pojętym gender. Dyskusja na ten temat trwa w Polsce już kilka
lat i sprawia wrażenie, jakby jeszcze długo nie miała się skończyć. Gender jest
personifikowany, mówi się o nim jako o „potworze”, jest też łączony z groźnie
brzmiącym sformułowaniem „ideologia”. Dwa lata temu w „Gazecie Wyborczej”
ukazał się tekst Justyny Sucheckiej zatytułowany Mamo, czy jestem zaszczepiona na
gender?367. Wynika z niego, że o gender mówiło się w szkołach też jako o chorobie,
na którą można dziecko zaszczepić.
W 2015 roku kwestia niebezpieczeństw dla polskiej oświaty wynikających
365 A. Goc, Nienawiść zabija, „Tygodnik Powszechny” 2015, nr 44/3459, s. 20.
366 Tamże.
367 J. Suchecka, Mamo, czy jestem zaszczepiona na gender? „Gazeta Wyborcza”, 10.12.2013, http://wyborcza.
pl/1,76842,15112785,Mamo__czy_jestem_zaszczepiona_na_gender_.html (dostęp: 25.01.2016).
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z „ideologii gender” poruszana była przez tygodniki konserwatywne. Pojawiły się
w sumie trzy takie artykuły: Gender w Słupsku368 oraz Gender kroczy do szkół369
w tygodniku „W Sieci” oraz Ala bez lalek370 w „Do Rzeczy”. We wszystkich mowa
jest o tym, że treści dotyczące płci kulturowej obecne są w szkołach, że są dla
młodych ludzi niebezpieczne oraz że budzą sprzeciw rodziców. W takim tonie
napisany został tekst dotyczący akcji związanej z datą 8 marca w jednej ze słupskich szkół (Gender w Słupsku). Czytamy w nim: „jedna ze szkół podstawowych
w mieście rządzonym przez Roberta Biedronia zaproponowała swoim uczniom
zabawę w przebieranki w płeć przeciwną. Rzecz podobno miała nauczyć chłopców
szacunku do dziewcząt. Czy rzeczywiście można się tego nauczyć przez założenie spódnicy?” oraz dalej „– Tato ja nie chcę być jakimś genderem – powiedział
rezolutnie syn. Ale punkty z zachowania by mi się przydały – dodał po chwili.
Rodzice wspólnie rozwiązali dylemat dziecka, decydując, że żadnych przebieranek
nie będzie, syn pójdzie do szkoły w męskim stroju i weźmie dla nauczycielek po
kwiatku (…) – Zastanawiające jest dla mnie to, dlaczego my, rodzice nic nie wiedzieliśmy o tym pomyśle z przebierankami. Przecież o takiej sprawie powinniśmy
być chyba poinformowani? (…)”371.
Z kolei Marta Kaczyńska w swoim cotygodniowym felietonie porusza temat
planowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reformy podstawy programowej do przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. Pisze: „Twórcy genderowych
podręczników, które do polskich szkół zamierza wprowadzić Ministerstwo Edukacji Narodowej, pozostają w przekonaniu, że od najmłodszych lat należy zapoznawać dzieci z wszelkimi odmianami nieheteroseksualnych związków. Opisane
przez MEN działania służą degradacji autorytetu rodziny będącej podstawową
komórką spajającą społeczeństwo i pozostają w sprzeczności z obowiązkiem,
który nakłada na organy państwa art. 18 Konstytucji RP”372. O podręcznikach
pisze też w swoim tekście pt. Ala bez lalek Agnieszka Niewińska. Dziennikarka
podsumowuje konferencję prezentującą wyniki raportu „Gender w podręcznikach”, która odbyła się jesienią 2015 r. w Warszawie. We wprowadzeniu czytamy:
„Po trzech latach prac genderowi badacze ogłosili, że w podręcznikach szkolnych
czają się dyskryminacja i stereotypy”373. Dalsza część artykułu to przegląd uwag
i rekomendacji opracowanych przez autorki i autorów badania. Na uwagę zasługuje końcowy komentarz do tekstu: „Doszukiwanie się braku równouprawnienia
w podręcznikach szkolnych to histeria, która ma podłoże ideologiczne – mówi
368
369
370
371
372
373

D. Łosiewicz, Gender w Słupsku, „W Sieci” 2015, nr 11/120, s. 46.
M. Kaczyńska, Gender kroczy do szkół, „W Sieci” 2015, nr 15/144, s. 11.
A. Niewińska, Ala bez lalek, „Do Rzeczy” 2015, nr 38/137, s. 38.
D. Łosiewicz, art. cyt., s. 46–47.
M. Kaczyńska, art. cyt., s. 11.
A. Niewińska, art. cyt., s. 38.
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prof. Bogusław Śliwerski, przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.
– Prowadzenie badania, które ma na celu wykazanie jakiegoś braku, jest jak samopotwierdzająca się hipoteza – dodaje. I zaznacza, że badacze gender błędnie
przykładają do treści książek miary z innych kultur. – Tak samo moglibyśmy
sprawdzać, czy w podręcznikach obecna jest kultura islamska czy wschodnioazjatycka, ale to nikogo nie interesuje. Gender za to jest modny, a działania w tym
kierunku zasilane pieniędzmi z Unii Europejskiej i budżetu państwa – dodaje”374.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że są w Polsce organizacje, które są zainteresowane obecnością w podręcznikach przekazów na temat innych kultur, oraz tym,
jak te kultury i kraje są przedstawiane375.
Poza tymi trzema głównymi obszarami tematycznymi: 1) religią w szkołach,
2) przemocą szkolną, w tym homofobią, 3) gender, pojawiały się też pojedyncze
artykuły dotyczące innych aspektów edukacji antydyskryminacyjnej, np. Antykoncepcja dla pierwszaków376 z tygodnika „W Sieci” podejmujący temat edukacji
seksualnej, ale z mniejszym naciskiem na kwestie związane z gender. Autorka,
Marzena Nykiel, pisze o wspominanych już wyżej planach zmiany podstawy
programowej do przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie, ale odnosi się też
do wyników badań Instytutu Badań Edukacyjnych, w których sprawdzano opinie
i oczekiwania młodzieży oraz rodziców wobec lekcji wychowania do życia w rodzinie. We wstępie do tekstu pisze: „Zamiast wychowania – seksualna indoktrynacja.
MEN ugina się pod naciskiem lobbystów LGBT i chce zmian w edukacji. Rodzice
mówią «dość»!”377. Rodzi się tutaj pytanie, dlaczego edukację seksualną wiąże się
z seksualną indoktrynacją? Czy celem tego rodzaju edukacji nie jest dostarczenie
młodym ludziom rzetelnej wiedzy dotyczącej życia seksualnego, tak by mieli szansę
na uniknięcie niebezpieczeństw wiążących się z ze swoją seksualnością? Ciekawe
jest też skojarzenie, jakoby tylko środowiskom LGBT zależało na dobrej jakości
lekcjach wychowania do życia w rodzinie.
We „Wprost” poruszony został temat finansowania systemu edukacji i nierówności wynikających ze statusu społeczno-ekonomicznego rodzin. W krótkim
felietonie O wolność edukacji Łukasz Hardt pisze: „(…) warto zastanowić się,
gdzie w Polsce mamy do czynienia z jaskrawą dyskryminacją mniej zarabiających. Tym obszarem jest szkolnictwo, być może na równi z systemem ochrony
zdrowia. Trudno o większą krzywdę wobec dziecka niż niezagwarantowanie mu
edukacji na miarę jego aspiracji i potrzeb. Dzieci z biednych rodzin są często
374 Tamże, s. 39.
375 Por. raport sporządzony przez Grupę Zagranica, dotyczący obecności zagadnień edukacji globalnej
w podręcznikach szkolnych: E. Kielak, E. Krawczyk, Edukacja globalna w podręcznikach do geografii. Raport z analizy wybranych podręczników szkolnych pod kątem założeń edukacji globalnej, Grupa Zagranica,
Warszawa 2014.
376 M. Nykiel, Antykoncepcja dla pierwszaków, „W Sieci” 2015, nr 34/143, s. 39.
377 Tamże.
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właśnie tak krzywdzone”378. Autor sugeruje, aby poprzez stworzenie systemu
bonów edukacyjnych, zbudować system, w którym „to rodzice będą decydowali
o szkole dla swojego dziecka i gdzie szkoły niepubliczne staną się dostępne dla
dzieci z ubogich rodzin”379.
W analizowanych periodykach pojawił się (tylko) jeden artykuł dotyczący
sytuacji dzieci cudzoziemskich i uchodźczych w szkołach w Polsce. Taka liczba
artykułów poświęconych tej problematyce zastanawia szczególnie, jeśli przypomnimy, że rok 2015 pełen był dyskusji na tematy związane z napływem do
Europy uchodźców i uchodźczyń z ogarniętych wojnami regionów w Syrii czy
Afganistanie. Artykułów dotyczących tylko polskiego kontekstu tej sytuacji znajdujemy w sumie aż 44, najwięcej w tygodniku „W Sieci” (15). Jednak tylko jeden
z tych tekstów, zatytułowany Kolorowanie biało-czerwonego380 autorstwa Ewy
Winnickiej z „Polityki” bezpośrednio dotyka kwestii edukacji dzieci i młodzieży
o pochodzeniu migranckim w szkołach oraz kwestii związanych z integracją osób
o różnych wzorcach kulturowych. Przywoływany tekst jest wywiadem z Krystyną Starczewską, założycielką dwóch warszawskich szkół: I Społecznego Liceum
Ogólnokształcącego „Bednarska” oraz Społecznego Gimnazjum nr 20 przy ul. Raszyńskiej. Dzieli się ona swoim wieloletnim doświadczeniem prowadzenia szkoły
międzykulturowej. W odpowiedzi na jedno z ostatnich pytań radzi nauczycielom
i nauczycielkom: „Musimy zrozumieć, że wszyscy jesteśmy przede wszystkim ludźmi. Jako ludzie mamy jedną wspólną, wielką ojczyznę – Ziemię, a różnorodność
jest bogactwem, a nie zagrożeniem dla naszej kultury i tożsamości”381.
Jakich zatem tematów zabrakło? Przede wszystkim zwraca uwagę brak w analizowanych periodykach tematyki związanej z niepełnosprawnością oraz zdrowiem
psychicznym. Podobnie jak w tygodnikach, tematy te nie są też obecne w podręcznikach, na co zwraca uwagę raport Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej pt. Wielka nieobecna – o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji
formalnej w Polsce”382. Brakuje także tekstów, które koncentrowałyby się na opisie
szerokiego kontekstu dyskryminacji w szkole – zwróceniu uwagi na różne przesłanki dyskryminacji, a równocześnie podobne mechanizmy kształtowania się
postaw dyskryminujących.
Monitoring mediów, który został zrealizowany w ramach tego samego badania
i został opisany w rozdziale 4 niniejszego raportu, pozwala zauważyć, że w ciągu
roku 2015 w prasie codziennej (również lokalnej) opisanych zostało wiele wydarzeń

378
379
380
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Ł. Hardt, O wolność edukacji, „Wprost” 2015, nr 36/1696, s. 45.
Tamże.
E. Winnicka, Kolorowanie biało-czerwonego, „Polityka” 2015, nr 46/3035,,s. 26.
Tamże, s. 28.
Wielka nieobecna – o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce. Raport, pod
red. M. Abramowicz, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Warszawa 2011.
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związanych z edukacją, dotyczących na przykład nieformalnych opłat w szkole,
które muszą ponosić rodzice, likwidacji szkół, głównie w środowiskach wiejskich
czy przemocy seksualnej wobec dziewczynek. Jednak pogłębiona analiza tych tematów nie pojawia się w tygodnikach, będących przedmiotem tego opracowania.
Ogólnie można podsumować, że w tygodnikach brak głębszej refleksji na temat
przestrzegania w systemie szkolnictwa praw dziecka. Dalej, nie widzimy żadnych
tekstów, które traktowałyby o normach związanych z wyglądem czy o sytuacji
dzieci romskich. Próżno szukać refleksji o rasizmie, akceptacji osób o innym niż
biały kolorze skóry czy mieszkających na wsi.
W naszej opinii brakuje też rzetelnej dyskusji o integracji w polskim systemie
oświaty dzieci o doświadczeniach migracyjnych, w tym powracających z migracji.
Nie zostały wyczerpująco ujęte kwestie związane z bieżącą sytuacją uchodźczyń
i uchodźców oraz stosunku Polaków i Polek do nich. Trudno też znaleźć artykuły,
dyskusje poświęcone tematyce funkcjonowania w Polsce (również w szkołach)
różnorodnych grup mniejszościowych (religijnych, etnicznych, językowych, narodowych i innych). Pojawiło się tylko kilka tekstów, o których wspominamy wyżej,
skupiających się na kwestiach nauczania religii, ale przecież nie wyczerpuje to tej
obszernej tematyki.
W tej części rozdziału skupimy się na kolejnym z ustalonych obszarów badawczych: w jaki sposób konkretne tematy dotyczące wymienionych wyżej obszarów
były podejmowane przez media? Czemu nadawano wagę, znaczenie? Co zostało
pominięte? Jakie strategie dyskursywne, środki językowe zostały wykorzystane
w tych przekazach? Odpowiedź na postawione pytania zaczynamy od podtrzymania postawionego już wyżej wniosku, iż nie mamy w analizowanej prasie do
czynienia z całościową i pogłębioną debatą na temat edukacji antydyskryminacyjnej, dyskryminacji w szkołach oraz równego traktowania dzieci i młodzieży
w Polsce, a jedynie z pojedynczymi wypowiedziami w tym obszarze.
Artykuły dotyczące szkoły, a przy okazji i dyskryminacji pojawiały się w „zwyczajowych” okolicznościach – pod koniec wakacji i na początku roku szkolnego (na
przykład artykuł Łukasza Hardta O wolność edukacji383 z „Wprost”) lub w związku
z organizowanymi wydarzeniami typu protest „przeciwko narzucaniu dzieciom
wizji świata podyktowanej przez ideologów gender”384. Wspomniany wyżej cytat
pochodzi z tekstu Gender kroczy do szkół autorstwa Marty Kaczyńskiej z tygodnika „W Sieci”. Temat, który wraz z końcem roku był analizowany w tygodnikach,
to kwestia planów nowego rządu dotyczących likwidacji gimnazjów. Dokładnie
opisuje to Wojciech Staszewski w swoim artykule w „Newsweeku” pod tytułem
Likwidowanie gimnazjalistów385.
383 Ł. Hardt, art. cyt., s. 45.
384 Tamże, s. 11.
385 W. Staszewski, Likwidowanie gimnazjalistów, „Newsweek” 2015, nr 49.
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Za znaczący impuls do pojawienia się kilku artykułów na temat przemocy motywowanej uprzedzeniami uważamy tragiczną, samobójczą śmierć gimnazjalisty.
Tragedia ta wywołała dyskusję na łamach zarówno gazet codziennych, periodyków,
jak i innych mediów. Temat dyskryminacji z powodu konkretnej przesłanki, w tym
przypadku nieheteronormatywności, przestał być wyłącznie tematem niszowym
lub tabu czy teorią omawianą przez badaczki i badaczy ze świata akademickiego
czy pozarządowego, ale stał się faktem. Oczywiście badania dotyczące przemocy
motywowanej homofobią były prowadzone wcześniej (realizowane chociażby
przez Kampanię Przeciw Homofobii386), jednak rzadko kiedy obecne były w mediach. Renata Kim w artykule I nie jestem pedałem w „Newsweeku” odnosi się
do opublikowanego w kwietniu raportu TEA, w którym jasno zostało wskazane, „że młodzi geje i lesbijki są najbardziej dyskryminowaną grupą w polskich
szkołach”387. Również Kalina Błażejowska na łamach „Tygodnika Powszechnego”
podejmuje ten temat. I zadaje kluczowe pytanie: „co można zrobić, żeby szkoła
nie była środowiskiem przemocy?”388. Dalej czytamy: „to między innymi takiej
przemocy (homofobicznej – przyp. red.) ma zapobiegać konwencja antyprzemocowa; to przed taką przemocą ma chronić wprowadzanie do podręczników
równościowego języka i obrazów niestereotypowych ról społeczno-płciowych.
Jak wiemy, do wielu polskich biskupów taki argument nie przemawia: dla nich
tolerancja dla odmienności to tylko wroga i podstępna ideologia. Zaś dla narodowców i korwinistów – tęczowa zaraza”389. Z kolei Małgorzata Bilska, autorka
artykułu pod znamiennym tytułem Tragedia politycznie poprawna, wskazuje
przyczyny szerokiego zainteresowania społecznego sytuacją tragicznie zmarłego
gimnazjalisty: „Sprawa Dominika stała się równie głośna jak Ani z Gdańska, bo
łatwo ją wpisać w narrację antydyskryminacyjną”. I dalej: „Upolitycznienie sprawy
nastolatka z Bieżunia budzi sprzeciw. W tle jest postulat wprowadzenia programów
edukacyjnych likwidujących stereotypy płci i orientacji seksualnej w szkole, a także
inne instrumenty walki z homofobią. Z ustawą o związkach partnerskich włącznie.
Gdyby przyczyny przemocy były tak proste jak stereotypy, profilaktycy agresji
i terapeuci już dawno wprowadziliby związane z nimi rozwiązania do szkół”390.
Motywem publikacji dwóch z wymienionych w tym omówieniu tekstów (I nie
jestem pedałem w „Newsweeku” oraz Chłopcy, hejt i homofobia w „Tygodniku
Powszechnym”) mogły być zaprezentowane w roku 2015 wyniki badań poświęconych problematyce dyskryminacji w szkole. W kwietniu Towarzystwo Edukacji
386 Por. Różowa Księga Nienawiści. Przemoc wobec osób LGBTO w Polsce. Raport 2014, pod red. M. Makuchowskiej, A. Chaber, Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa 2014, http://kph.org.pl/publikacje/
raport_rozowa_ksiega_nienawisci_2014.pdf (dostęp: 25.01.2016).
387 R. Kim, E. Lis, art. cyt., s. 38.
388 K. Błażejowska, art. cyt., s. 24.
389 Tamże.
390 M. Bilska, art. cyt., s. 29.
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Antydyskryminacyjnej zaprezentowało raport Dyskryminacja w szkole – obecność
nieusprawiedliwiona. W tym samym miesiącu pojawił się w „Polityce” obszerny
tekst – wywiad z jedną z koordynatorek tego badania, Małgorzatą Jonczy-Adamską.
Można żywić nadzieję, że tekst napisano z uwagi na wagę tematu i konieczność
zwrócenia uwagi opinii publicznej na to, co dzieje się w szkołach i jak powszechne jest zjawisko dyskryminacji. Uznajemy ten tekst za niezwykle ważny i jeden
z nielicznych tak obszernie traktujących o dyskryminacji w kontekście szkolnym.
Impulsem do publikacji była nowa wiedza, nowe dane wytworzone przez organizację pozarządową zainteresowaną zmianami w edukacji.
W 2015 r. zaprezentowane zostały wyniki jeszcze jednego, zakrojonego na
szeroką skalę badania, a mianowicie podsumowanie prac badaczy i badaczek
skupionych w projekcie „Gender w podręcznikach”. Raport ten (a w zasadzie
wyciąg z raportu, bo trzytomowa całość ma zostać opublikowana w 2016 roku)
został skomentowany przez Agnieszkę Niewińską w artykule Ala bez lalek na łamach „Do Rzeczy”. W tekście, oprócz samej relacji z konferencji, widać wyraźnie,
jakim językiem niektóre tygodniki opisują rzeczywistość, która nie jest zgodna
z ich przekonaniami czy światopoglądem. Zwraca uwagę język wykorzystany do
opisu wyników badania, który ma służyć dyskredytacji oraz ośmieszeniu badaczy
i badaczek. Dziennikarka ironizuje: „(…) szukali dyskryminacji. Tropili stereotypy
na temat mężczyzn i kobiet. Podliczali, ile razy kobieta występuje z żelazkiem,
dziecięcym wózkiem lub kuchennymi przyborami”391oraz podważa rangę badania:
„(…) sceptyczni do propozycji genderystów są też eksperci”392. Uwagę zwracają niektóre słowa, na przykład „genderyści”. Jest to neologizm, który poprzez skojarzenia
z takimi słowami, jak „faszyści”, „naziści” może, według nas, służyć potęgowaniu
strachu przed tym, co nowe, nieznane i zagrażające. Ciekawy jest też pewien
podział, jaki się tutaj zarysowuje, w ramach samego środowiska akademickiego.
Naukowcy i naukowczynie, którzy/które zajmują się tematyką genderową, nazywani są „genderystami”. Ale inne osoby, z takimi samymi tytułami naukowymi,
często z tych samych uczelni wyższych, są nazywane ekspertami. Celem takiego
działania jest podważanie autorytetu naukowego osób realizujących badania,
wyznających inny światopogląd niż autorka artykułu. W tekście nie podaje ona
danych przemawiających za tezą, że stereotypów płci w podręcznikach nie ma, nie
krytykuje merytorycznie podstaw metodologicznych opisywanego badania, nie
podważa założeń teoretycznych, nie przedstawia danych alternatywnych – zamiast
tego podważa autorytet autorów i autorek badania.
W podobnym tonie napisany jest cytowany już w tym rozdziale artykuł Gender
w Słupsku autorstwa Doroty Łosiewicz z tygodnika „W Sieci”: „Jedna ze szkół
podstawowych w mieście rządzonym przez Roberta Biedronia zaproponowała
391 A. Niewińska, art. cyt., s. 38.
392 Tamże, s. 39.
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swoim uczniom zabawę w przebieranki w płeć przeciwną”393. Zastanawia celowość
przywołania nazwiska prezydenta Słupska, kiedy w artykule ani razu nie powołano
się na żadną z jego wypowiedzi, nie przywołano też żadnej wypowiedzi urzędnika
czy urzędniczki odpowiedzialnej za miejską politykę oświatową. Pojawia się zatem
pytanie – dlaczego w artykule o programie edukacyjnym w jednej ze szkół w Słupsku przywoływane jest nazwisko Roberta Biedronia i to w taki sposób? W naszej
opinii, jedynym powodem takiego opisania sytuacji jest fakt, że Robert Biedroń
jest osobą homoseksualną oraz że jasno opowiada się za edukacją równościową
i takie inicjatywy podejmuje.
W tym miejscu chcemy zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. Analiza
rocznych wydań sześciu wybranych do badania tygodników pokazała podział
polityczno-ideologiczny tych tytułów. W ramach tego podziału rysuje się dość
charakterystyczna mapa argumentacji używanej do opisu rzeczywistości, w zależności od tego, w jakiej gazecie ukazuje się tekst na dany temat. Widoczne
jest zróżnicowanie w stosowanym języku, sposobach argumentacji i sposobach
opisywania zdarzeń. Z jednej strony, mamy do czynienia z tekstami (przede
wszystkim w „Newsweeku”, „Tygodniku Powszechnym”, „Polityce” oraz „Wprost”),
które, mimo że reprezentują różne perspektywy myślenia o edukacji antydyskryminacyjnej, korzystają z rzeczowego języka –nawiązującego do faktów, języka
opisu rzeczywistości. Z drugiej strony, spotykamy się tekstami (w „Do Rzeczy”
oraz „W Sieci”), które skupiają się nie tyle na problemach, co na osobach o nich
mówiących. Tutaj dopuszcza się wyśmiewanie konkretnych osób – zwolenniczek/
zwolenników równościowej edukacji – czy dewaluowanie ich działań.
Przykładem takiego tekstu, nieodnoszącego się do opisu rzeczywistości, ale do
osób zajmujących się danym tematem, jest felieton Krystyny Grzybowskiej pod
tytułem Gender w natarciu. Autorka pisze między innymi: „(…) ludzie tego środowiska (propagującego gender – przyp. red.) są terrorystami atakującymi dusze,
są bezwzględni i bezczelni, czując za plecami tolerancję ze strony europejskich elit
rządzących. W Polsce, w kraju najbardziej katolickim w Europie, dopuszczono
do preparowania podręczników dla małych dzieci, w których nie ma podziału
na płeć, a genderowcy lub ich tępi naśladowcy spośród niedojrzałej młodzieży
wdzierają się do Kościołów i posuwają się do niszczenia świętych obrazów, relikwii,
monstrancji”394. Autorka nie używa argumentów merytorycznych dotyczących
samej edukacji wrażliwej na kwestie płci. Celem tekstu wydaje się nie być dyskusja wokół nierówności i edukacji, lecz przede wszystkim podważenie autorytetu
i dobrego imienia osób prowadzących takie działania oraz wzbudzenie lęków
opartych na zdarzeniach, które nigdy nie miały miejsca.
Kolejne dwa wątki tematyczne, jakimi zajmowałyśmy się w prezentowanej tu
393 D. Łosiewicz, art. cyt., s. 46.
394 K. Grzybowska, Gender w natarciu, „W Sieci” 2015, nr 45/154, s. 93.
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analizie, to kwestia konkretnych grup doświadczających dyskryminacji w szkołach. Sprawdzałyśmy, na ile ta tematyka pojawiała się w tygodnikach oraz czy
obecne w analizowanych tekstach są wzmianki na temat poszczególnych form
dyskryminacji.
W raporcie Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona395 autorki
i autorzy wyróżniają poszczególne przesłanki, ze względu na które dochodzi do
dyskryminacji w szkole. Dwie z nich, status społeczno-ekonomiczny (ubóstwo)
oraz orientacja homoseksualna, są tymi, na które chcemy zwrócić uwagę. O ile
kwestia ubóstwa nie została w zasadzie poruszona w artykułach publikowanych
w tygodnikach w 2015 roku, o tyle teksty dotyczące homofobii w tygodnikach się
pojawiały w związku z tragiczną śmiercią nastolatka z Bieżunia. Artykuły na ten
temat zostały już wcześniej przywołane (na przykład Chłopcy, hejt i homofobia
Kaliny Błażejowskiej z „Tygodnika Powszechnego”). Warto również przytoczyć
komentarz pisarza Jacka Dehnela: „Homofobia to nie jest jakaś oderwana od życia
sprawa. Jakiś pogląd, który można przyjmować, można się z nim zgadzać, ale ma
miejsce w społeczeństwie. To jest zwykła podłość, która zbiera konkretne ofiary”396.
W tym miejscu nasuwa się też pewna refleksja dotycząca sposobu opisu grup
dyskryminowanych, w szczególności osób nieheteroseksualnych. W całkowicie
odmienny sposób opisują ten problem tygodniki takie jak „Do Rzeczy”, czy „W Sieci”. Mówi się w nich o osobach homoseksualnych jako o „lobby LGBT”, którego
głównym celem jest wprowadzenie do polskiego systemu edukacji „ideologii
gender” poprzez forsowanie metod edukacji równościowej czy antydyskryminacyjnej. Pomóc w tej operacji ma „tęczowy rzecznik”, czyli wybrany głosami
koalicji PO–PSL nowy Rzecznik Praw Obywatelskich.
Inne, wymieniane w przytoczonej publikacji TEA przesłanki powodujące dyskryminację w kontekście szkolnym to: wygląd zewnętrzny (np. otyłość, okulary),
płeć (dziewczęta oraz chłopcy „odstający” od społecznej normy męskości), pochodzenie narodowe i etniczne, kolor skóry, niepełnosprawność oraz wyznanie lub
bezwyznaniowość. Nie są one jednak głęboko analizowane w tygodnikach opinii.
Jeśli chodzi o tę ostatnią przesłankę, czyli wyznanie bądź bezwyznaniowość,
to wyróżnić możemy dwie grupy: osoby wierzące (katolików i katoliczki) oraz
niewierzące (analiza tekstów każe przypuszczać, że do tej grupy zaliczane są
też osoby o wyznaniu innym niż katolickie). W świetle analizowanych tekstów
wszystkie osoby, które nie są katolikami/katoliczkami, są niewierzące. Nawet
w artykułach krytycznie odnoszących się do lekcji religii w szkołach nie ma mowy
o osobach wyznających inne wyznanie niż katolickie. Grupa osób – niekatolików

395 Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona. O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej
w systemie edukacji formalnej w Polsce. Raport z badań, pod red. K. Gawlicz, P. Rudnickiego, M. Starnawskiego, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Warszawa 2015.
396 Cyt za: K. Błażejowska, art. cyt., s. 24.
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(niechodzących na lekcje religii katolickiej) jest sprowadzona wyłącznie do osób
niewierzących. W analizowanych tekstach próżno doszukiwać się informacji
o tym, czy i w jaki sposób organizowane są lekcje innych religii czy etyki. W tym
miejscu warto przytoczyć dane zebrane w czasie Spisu Powszechnego w 2011
roku. I tak, przynależność do Kościoła rzymskokatolickiego deklaruje 87,58%
ogółu ludności, do Kościoła prawosławnego – 0,41%, do Związku Wyznaniowego
Świadków Jehowy – 0,36%, do Kościoła ewangelicko-augsburskiego – 0,18%, do
Kościoła greckokatolickiego – 0,09%, do Kościoła zielonoświątkowego – 0,07%,
a do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów – 0,03%. Wyznania inne, niewymienione powyżej deklaruje 0,15% ogółu ludności, 2,41% ogółu nie deklaruje
przynależności do żadnego wyznania, natomiast 7,10% odmówiło odpowiedzi na
pytanie o wyznanie397. Dane te pokazują, że osoby o wyznaniu innym niż katolickie
lub bezwyznaniowe są w Polsce obecne, co oznacza, że ich dzieci są uczniami
i uczennicami i uczęszczają do szkół.
Jeśli chodzi o poszczególne formy dyskryminacji, jakie były wymieniane w analizowanych tekstach, to w wielu artykułach autorzy i autorki dotykają szerokiego
tematu przemocy werbalnej, ze szczególnym uwzględnieniem mowy nienawiści,
również w sieci – cyberprzemocy. Przykładem jest artykuł Hejt jak pejcz Joanny
Drosio-Czaplińskiej z „Polityki”398. We wstępie autorka pisze: „Dzieci wiedzą,
co to hejt, choć nie kojarzą go z przemocą. Połowa z nich doświadcza jej w internecie, ale tylko dwoje na sto szuka pomocy” i dalej: „Z najnowszych badań
Fundacji Dzieci Niczyje wynika jednak, że nastolatki doświadczają w internecie
niebezpiecznie wiele hejtu, czyli nienawiści, pogardy. Co piąty – wedle badań
Fundacji – padł wręcz ofiarą cyberprzemocy, czyli zbiorowego prześladowania,
nękania, zaszczuwania. Portal cyberhate.org.pl podaje też, że więcej niż co trzeciego nastolatka szantażowano i kompromitowano zdjęciami oraz filmami, a 16 proc.
było zastraszanych. Że nagminne są wulgarne wyzwiska, ośmieszanie, poniżanie,
upokarzanie, straszenie, zamieszczanie zdjęć lub filmów wbrew woli osób na nich
występujących, podszywanie się pod inne osoby”399.
Na koniec tego rozdziału warto poświęcić kilka zdań na podsumowanie. To, co
jest dla nas najbardziej widocznym wnioskiem, to fakt, że edukacja antydyskryminacyjna oraz widziane przez ten pryzmat kwestie praw dziecka nie są tematem
istotnym w debacie publicznej. Pojedyncze wątki pojawiają się raz na jakiś czas,
najczęściej jako odpowiedź na bieżące wydarzenia, takie jak rozpoczęcie roku
szkolnego czy też niepokojące, tragiczne sytuacje, do których doszło w szkole lub
Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011,
pod red. L. Nowak, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013, s. 99.
398 Tamże, s. 26.
399 J. Drosio-Czaplińska, Hejt jak pejcz, „Polityka” 2015, nr 3/2992, s. 26.
397
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w kontekście szkoły. Brakuje jednak stałego zainteresowania kwestiami szeroko
pojętej edukacji. Brakuje rzetelnej i pogłębionej debaty publicznej o edukacji,
w tym o edukacji antydyskryminacyjnej, która pozwoliłaby na omówienie różnych
stanowisk i szeroką, społeczną dyskusję na temat kluczowy z perspektywy przyszłości dzieci i młodzieży. Zwracamy na to szczególną uwagę, również ze względu
na fakt, iż zarówno poprzednia, jak i obecna minister edukacji wielokrotnie deklarowały, iż priorytetem działań MEN będzie szeroko zakrojona debata publiczna
nad systemem oświaty w Polsce. Takie zapewnienia znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: „– Zmiany podstawy programowej
wejdą w życie dopiero w 2017 r. A to dlatego, że – zgodnie z obietnicą – zostaną
poprzedzone szeroką debatą społeczną – powiedziała minister Anna Zalewska”400.

400 „Mały mistrz” – minister edukacji w Wałbrzychu, Ministerstwo Edukacji Narodowej, 19.12.2015, https://men.
gov.pl/ministerstwo/informacje/maly-mistrz-minister-edukacji-w-walbrzychu.html (dostęp: 24.01.2016).
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Główne wnioski
Magdalena Chustecka, Elżbieta Kielak, Marta Rawłuszko

Poniżej przedstawiamy najważniejsze wnioski wynikające z analiz przedstawionych w poprzednich rozdziałach. Przypominamy, że poprzez realizację badania,
starałyśmy się odpowiedzieć na trzy główne pytania. Nasza uwaga koncentrowała
się na: 1) zdarzeniach o charakterze dyskryminacji i przemocy motywowanej
uprzedzeniami, do których dochodzi w szkołach, 2) reakcjach organów oświaty
na te zdarzenia oraz 3) włączaniu perspektywy antydyskryminacyjnej w bieżące działania Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji
oraz Rzecznika Praw Dziecka. Przyglądałyśmy się również debacie publicznej
dotyczącej edukacji antydyskryminacyjnej. Realizacja badania umożliwiła nam
sformułowanie następujących konkluzji.

7.1 Sytuacje i struktury dyskryminacyjne w szkole
1. Dyskryminacja oraz przemoc motywowana uprzedzeniami są obecne w szkołach w Polsce. Na podstawie niniejszego badania nie jest możliwe przesądzenie
o skali zjawiska, niemniej jednak należy zauważyć, że informacje o przypadkach
nierównego traktowania w edukacji regularnie pojawiają się na łamach mediów
ogólnopolskich i regionalnych. Jednostkowe sprawy nierzadko są ilustracją dla
szerszych problemów instytucjonalnych i systemowych, odnoszących się nie
tylko do pojedynczych szkół, ale całego systemu edukacji. Za znaczący uznajemy fakt, że jedynym miesiącem, w którym objęte monitoringiem media nie
informowały o tego typu sprawach, był sierpień – miesiąc szkolnych wakacji.
2. Nierówne traktowanie w ramach systemu edukacji ma różne oblicza. Dyskryminacja przejawia się w formie prześladowań konkretnych osób, praktyk
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instytucjonalnych obecnych w danych placówkach lub jako efekt norm funkcjonujących w całym systemie oświaty. Dane uzyskane w badaniu potwierdzają
konkluzje wcześniejszych raportów TEA oraz innych wydawnictw opartych na
danych empirycznych, autorstwa przedstawicieli i przedstawicielek środowisk
akademickich oraz pozarządowych401.
3. W odniesieniu do konkretnych grup uczniów i uczennic możemy mówić
o systemowych barierach skutkujących gorszym dostępem do edukacji. Mowa
tutaj przede wszystkim o uczniach i uczennicach z niepełnosprawnościami
oraz uczniach i uczennicach mieszkających w mniejszych ośrodkach lub na wsi.
Brakuje skutecznych rozwiązań systemowych gwarantujących odpowiednie
wsparcie socjalne dla uczniów i uczennic ubogich, m.in. w tak podstawowej
kwestii, jaką jest zapewnienie jednego ciepłego posiłku dziennie. Na poziomie
całego systemu widoczne jest również gorsze traktowanie uczniów i uczennic
uczęszczających na lekcje etyki oraz niezrozumienie dla problematyki równości płci. Należy wyraźnie podkreślić, że nierówności, o których mowa, są
generowane lub wzmacniane przez sam system edukacji. Proces ten wydaje
się być pochodną szerszych problemów, m.in.: niedofinansowania systemu
oświaty, przerzucania kosztów utrzymania szkół na samorządy, lekceważenia
praw grup mniejszościowych, konserwatyzmu obyczajowego związanego
z wpływem dominującej doktryny Kościoła katolickiego.
4. Na poziomie praktyk instytucjonalnych obecnych w konkretnych szkołach
widoczne są dalsze kłopoty z równym traktowaniem. W niektórych przypadkach stanowią one inną odsłonę czy przejaw problemów, o których była mowa
powyżej. Niedofinansowanie oświaty przekłada się na nieformalne naciski na
współfinansowanie edukacji ze środków prywatnych, pochodzących m.in. od
rodziców. Dominujący wpływ Kościoła katolickiego, a zarazem lekceważenie
praw i potrzeb uczniów i uczennic innego wyznania lub niewierzących przejawiają się w obecności symboli i praktyk katolickich w przestrzeni całej szkoły,
poza lekcjami religii. Konserwatyzm obyczajowy utrudnia lub całkowicie
blokuje dostęp do rzetelnej edukacji seksualnej oraz edukacji antydyskryminacyjnej. Istotny jest tutaj pewien szczególny mechanizm sprzyjający nierównościom – uznanie, że większość (czasami jedynie wyobrażona) ma prawo
decydowania za wszystkich, że brak wyraźnego sprzeciwu oznacza zgodę, że
jednostki „odmienne” powinny się dostosować do panujących norm, w tym
przystać na swoje gorsze traktowanie.
5. Systemowa trudność w uznaniu praw uczniów i uczennic należących do
grup mniejszościowych prowadzi do konkretnych przypadków prześladowań
401 Por. K. Gawlicz, P. Rudnicki, M. Starnawski, Dyskryminacja w edukacji – przegląd wybranych polskich
badań, [w:] Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona. O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce. Raport z badań, pod red. tychże, Towarzystwo Edukacji
Antydyskryminacyjnej, Warszawa 2015.
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i przemocy. Dyskryminacja obecna w szerszym kontekście społecznym przekłada się na relacje rówieśnicze. Znaczącym utrudnieniem jest fakt, że sprawcami i sprawczyniami dyskryminacji oraz osobami prezentującymi postawy
uprzedzone są również nauczyciele i nauczycielki. Stawiamy tezę, że w polskiej
edukacji nie ma konsensusu dotyczącego poszanowania praw człowieka oraz
sprzeciwu wobec postaw ksenofobicznych czy rasistowskich. Powracającym
problemem jest również homofobia. Za znaczące uznajemy, że w tym samym roku media donosiły o samobójczej śmierci gimnazjalisty, wyzywanego
przez rówieśników od „pedziów” i jednocześnie informowały o nauczycielce publicznie nawołującej policję do „zrobienia porządku z tymi pedałami”.
W ciągu 12 miesięcy mieliśmy do czynienia z pobiciem i wyzywaniem ucznia
od „uchodźców”, „imigrantów” i jednocześnie mogliśmy czytać o szkolnym
katechecie, który aktywnie uczestniczył w marszu „przeciwko Arabom”. Mimo
że sytuacje te miały miejsce w różnych lokalizacjach geograficznych, wydarzyły
się w ramach jednego systemu edukacji – tej samej przestrzeni instytucjonalnej
i symbolicznej. Udział nauczycieli i nauczycielek w gronie osób publicznie
nawołujących do przemocy motywowanej uprzedzeniami przyczynia się do
legitymizacji tego typu zachowań wśród uczniów i uczennic. Skoro katalog
praw człowieka, wraz z niepodważalną godnością każdej jednostki, nie jest
niekwestionowanym kanonem wartości, a instytucje oświaty nie wyciągają
konsekwencji wobec nauczycieli i nauczycielek łamiących te zasady, przyszłość
edukacji antydyskryminacyjnej oraz sytuacja mniejszości staje pod dużym
znakiem zapytania.
6. W niektórych placówkach problemem bazowym zdaje się być uznanie praw
dziecka jako takich. Bulwersujące przypadki stosowania przemocy fizycznej
i psychicznej przez nauczycieli i nauczycielki wobec uczniów i uczennic stawiają pod znakiem zapytania kwestię szacunku do dzieci i młodzieży jako
ludzi. Problemem jest nie tylko sama przemoc wobec dzieci, postrzegana
jako narzędzie wychowawcze czy dyscyplinujące, ale rzeczywisty brak uznania uczniów i uczennic za osoby posiadające prawa i zasługujące na pewien
podstawowy szacunek i godne traktowanie.
7. Na oddzielną uwagę w systemie edukacji zasługuje problem przemocy seksualnej wobec dziewczynek. Uczennice są narażone na przemoc seksualną ze
strony mężczyzn pracujących w szkołach oraz innych uczniów. Fakt, że do
takich naruszeń wciąż dochodzi, wskazuje na nieskuteczność stosowanych
instrumentów związanych z bezpieczeństwem w szkołach lub ich brak.
8. W świetle doniesień medialnych, najważniejszymi sojusznikami dzieci i młodzieży pozostają rodzice, którzy, co należy podkreślić, stają w obronie również
innych dzieci niż tylko swoje. Mimo to, istnieją uzasadnione obawy, że dziecko znajdujące się w pieczy instytucjonalnej lub pod opieką rodziców, którzy
nie podejmują interwencji, jest pozbawione głównych obrońców. Wbrew

229

Edukacja antydyskryminacyjna. Ostatni dzwonek!

Rozdział 7. Główne wnioski

obiegowym opiniom, to rodzice protestują przeciwko coraz szerzej zakrojonym
praktykom katolickim w szkołach, to rodzice bronią szkół przed likwidacją, to
oni ujawniają przypadki dyskryminacji i przemocy wobec dzieci. Co znaczące, działania rodziców skierowane do mediów niejednokrotnie były efektem
braku satysfakcjonującej współpracy z samymi szkołami lub organami nadzoru. Media, spełniając rolę „ostatniej deski ratunku”, pośrednio ujawniają
problem braku odpowiedniej współpracy między rodzicami a instytucjami
oświatowymi.
9. Specyfika funkcjonowania mediów sprawia, że do opinii publicznej docierają
często informacje o przypadkach skrajnych. W tym kontekście nie jest zaskakujące, że w znaczącej części spraw, np. w przypadkach przemocy wobec dzieci ze
strony nauczycieli/nauczycielek, w szkołach interweniowała policja. Z drugiej
strony, monitoring ujawnia przypadki, w których wzywanie policji wydaje się
być działaniem nieadekwatnym, represyjnym i niewychowawczym. Policja
miała interweniować w sprawie 9-latka (sic!), który kopnął nauczycielkę oraz
w sprawie uczniów, którzy opublikowali w internecie film ze szkolnej dyskoteki
(z zapisem niecenzuralnej piosenki). W obydwu przypadkach policja została
wezwana do konfliktów na linii szkoła–uczeń, które w naszej ocenie mogły
zostać rozwiązane poprzez działania edukacyjne, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, mediacje oraz współpracę z rodzicami. Policja jest postrzegana
jako narzędzie rozwiązywania wewnętrznych szkolnych sporów lub stanowi
sankcję kierowaną przez szkołę przeciwko uczniom. Wzywanie policji do przypadków dyskryminacji i przemocy może wskazywać na desperację dyrekcji lub
brak pomysłu na to, co szkoła mogłaby w takich przypadkach zrobić. Warto
w tym miejscu podkreślić, że podstawową funkcją policji jest reagowanie
w przypadkach łamania prawa oraz doprowadzenie do wskazania sprawców
czynu zabronionego. W takim sposobie procedowania zdecydowanie mniejszy nacisk położony jest na naprawienie wyrządzonej krzywdy, wsparcie dla
osób poszkodowanych oraz na samą edukację jako narzędzie zapobiegania
dyskryminacji i przemocy. Obecność policji w szkole może skutecznie budować strach przed karą, nie stanowi jednak gwarancji dla zrozumienia samego
problemu nierównego traktowania. Poprzez angażowanie policji szkoła zdaje
się oddawać pole w konstytuującym ją obszarze – edukacji i wychowywaniu.
10. Na marginesie tej obserwacji należy dodać, że w monitorowanym okresie
media ujawniały przypadki o wiele poważniejszych naruszeń ze strony nauczycieli, które spotkały się z o wiele łagodniejszą reakcją przełożonych i w których rozwiązanie nie były angażowane organy ścigania. I tak, ksiądz, który
na lekcji religii pokazał licealistom nieocenzurowany film przedstawiający
ścięcie głów 21 chrześcijan przez bojowników Państwa Islamskiego, doczekał
się jedynie upomnienia. Jego przełożony w kurii uznał, że katecheta „się
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trochę zapędził”402. Policja nie została również wezwana w sprawie katechety,
który na portalu społecznościowym pisał o ówczesnym prezydencie Polski:
„Bronek łeb ci urżnąć debilu”403. W tym przypadku sprawa została zgłoszona
do kuratorium. Przeprowadzone badanie umożliwia dostrzeżenie charakterystycznej dysproporcji – surowości reakcji podejmowanych przez szkoły
wobec małoletnich uczniów przy jednoczesnym pobłażaniu wobec naruszeń
ze strony dorosłych pracujących z dziećmi i młodzieżą.

7.2 Reagowanie i przeciwdziałanie dyskryminacji
i przemocy motywowanej uprzedzeniami
11. Interwencje podejmowane przez kuratoria oświaty w sytuacjach dyskryminacji
i przemocy motywowanej uprzedzeniami mają najczęściej charakter kontroli
doraźnej, przy czym skupiają się one w przeważającej mierze na zgodności
działań danej placówki z przepisami prawa lub wewnętrznymi uregulowaniami.
Analiza działań kuratoriów wskazuje na swoisty fetysz prawa – poprawność
formalno-proceduralna traktowana jest priorytetowo i zastępuje faktyczną diagnozę sytuacji oraz poszukiwanie rozwiązań i wsparcia osoby, która
doświadczyła dyskryminacji czy przemocy motywowanej uprzedzeniami.
W protokołach kontroli znikają główni „aktorzy” zdarzenia (osoby doświadczające dyskryminacji, sprawcy, świadkowie) – w centrum uwagi znajdują
się wnioski o niezgodności działania szkoły z zapisami statutu placówki czy
zalecenia związane z uzupełnieniem brakującej dokumentacji rady pedagogicznej. Działania zdecydowanej większości kuratoriów oświaty bazują na
założeniu, że zmiany dokonane w warstwie formalnej zabezpieczą szkoły przed
niepożądanymi zjawiskami. Co więcej, zdefiniowanym problemem niekiedy
nie jest krzywdzący akt nierównego traktowania czy przemocy motywowanej uprzedzeniami, ale sprzeczność z zapisami prawa. Ten sposób myślenia
widoczny jest m.in. w stwierdzeniu kuratorium: „ustalono, że uczniowie ci
nie znęcali się nad kolegą a jedynie próbowali odzyskać pożyczone pokrzywdzonemu wcześniej pieniądze i rzeczy. Jednak sposób i próby odzyskania ich
nie był zgodny z regulaminem szkoły, naruszał zasady komunikacji”404. Charakterystyczny jest też język – narracja zbudowana wokół przepisów prawa
i procedur, biurokratyczny żargon.
402 T. Maciejewski, „Katecheta może trochę się zapędził”. Upomnienie dla księdza za film z egzekucji, „Wyborcza.
pl”, 31.03.2015, http://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/1,34959,17688505,_Katecheta_moze_troche_sie_zapedzil___Upomnienie_dla.html (dostęp: 22.01.2016).
403 A. Gurba, Kuria: zachowanie katechety było skandaliczne, „Gp.24.pl”, 18.05.2015, http://www.gp24.pl/wiadomosci/bytow/art/4854547,kuria-zachowanie-katechety-bylo-skandaliczne,id,t.html (dostęp: 22.01.2016).
404 List Małopolskiego Kuratora Oświaty z dn. 22.04.2015 r.
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12. Prowadzona w ramach przygotowania do badania analiza prawa wskazała, że
przepisy prawa oświatowego nie przewidują osobnej procedury postępowania
w przypadku stwierdzenia sytuacji dyskryminacji i przemocy motywowanej
uprzedzeniami w szkole. Biorąc jednak pod uwagę wskazane powyżej skupienie się instytucji nadzoru pedagogicznego na poprawności formalno-prawnej,
zakładamy, że uregulowanie zagadnienia w przepisach prawa nie rozwiązałoby
faktycznych problemów. Skutkowałoby to kolejnymi kontrolami szkolnej dokumentacji, a nie diagnozą i realnym wsparciem placówki w kryzysowej sytuacji.
13. Instytucje oświatowe nie opisują zdarzeń z perspektywy ich uczestników
i uczestniczek, nie traktują ich podmiotowo. Ocena działalności szkoły (poza
badaniem formalno-proceduralnej zgodności) jest budowana na podstawie
opinii osób dorosłych pracujących w szkole (dyrekcji, rady pedagogicznej,
rady rodziców, pedagogów/pedagożek). Zdecydowanie rzadziej wizytatorzy
decydowali się na obserwację uczestników i uczestniczek przestrzeni szkolnej
czy przeprowadzenie ankiet wśród uczniów i uczennic – nie miało to jednak
charakteru bezpośrednich rozmów. Na tej podstawie można wysnuć wniosek,
że uczniowie i uczennice są w sytuacjach kryzysowych pozbawione głosu
w sprawach najbardziej ich dotyczących, a wyjaśnienia ze strony dorosłych
traktowane są jako wystarczające, nawet jeśli dziecko zostało w danej sytuacji
pokrzywdzone przez dorosłego.
14. Opisy zdarzeń w dokumentacji nadzoru pedagogicznego nie odnoszą się do
mechanizmu dyskryminacji. Mówi się o incydentach, sytuacjach kryzysowych.
Zdarza się, że w opisie mylone są pojęcia – przemoc seksualna ze strony rówieśników nazywana jest przemocą psychiczną, mobbing uznawany jest za
przejaw nietolerancji itp.
15. W kilku przypadkach sztywne odnoszenie się do zapisów prawa skutkowało
niezajęciem się daną sprawą. W interpretacji kuratorium, niektóre naruszenia wykraczały poza kompetencje kuratora (interweniować powinna inna
instytucja lub zostały już podjęte działania przez prokuraturę lub policję), nie
zostały zgłoszone zgodnie z ustaloną procedurą (nie wpłynęła formalna skarga)
lub nie dotyczyły szkoły (mimo iż w zdarzeniu uczestniczyli uczniowie, do
naruszenia doszło poza terenem samej placówki).
16. Wsparcie, jakie najczęściej udzielane jest osobom, które doświadczyły złego
traktowania, ma charakter pomocy psychologiczno-pedagogicznej, czasami terapeutycznej (nie bez znaczenia pozostaje tu ponownie aspekt prawny
– udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest regulowane przez
osobne rozporządzenie). Najczęściej stosowanym środkiem wychowawczym
w sytuacji dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami są rozmowy dyscyplinujące, obniżenie oceny z zachowania oraz lekcje wychowawcze
poświęcone ogólnie zagadnieniom bezpieczeństwa, przeciwdziałania agresji,
rzadziej dedykowane ogólnie pojętej tolerancji. Czasami są to działania, które
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wydają się w ogóle nie odpowiadać na istotę problemu (na przykład zajęcia poświęcone kulturze słowa i nieużywaniu wulgaryzmów w przypadku przemocy
seksualnej względem uczennicy). W kilku sprawach jako działanie zapobiegające dyskryminacji zostało wskazane funkcjonowanie szkolnego monitoringu
(w jednym przypadku – sprawowanie kontroli przez firmę ochroniarską) oraz
system dyżurów nauczycielskich w czasie przerw międzylekcyjnych. Tylko
w dwóch przypadkach przeprowadzono z uczniami i uczennicami zajęcia,
które pozwoliłyby podjąć refleksję nad przyczynami i konsekwencjami wykluczających zachowań, do których doszło w szkole. Poza tymi wyjątkami,
z przedstawionej dokumentacji nie wynika, aby kadra pedagogiczna potraktowała daną sytuację edukacyjnie, jako przyczynek do dyskusji w gronie szkolnej
społeczności. Jedynie w dwóch przypadkach kuratorzy wskazali na potrzebę
podnoszenia kompetencji w zakresie przeciwdziałania przemocy wśród kadry
pedagogicznej – w obydwu sprawach przesłanką do takiej rekomendacji były
wyjątkowo dramatyczne sytuacje: samobójstwo nastolatka oraz długotrwała
przemoc seksualna.
17. W zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami w szkołach dominują dwa podejścia. W przypadku części kuratoriów,
wszystkie działania dotyczące bezpieczeństwa w szkole automatycznie traktowane są jako remedium na dyskryminację. Inne kuratoria prowadzą działania
związane stricte z przeciwdziałaniem dyskryminacji – niestety, najczęściej
są to inicjatywy pojedyncze i rozproszone. Dodatkowo, temat stereotypów,
uprzedzeń i dyskryminacji traktowany jest wybiórczo – problematyka ta
odnoszona jest przede wszystkim do kwestii niepełnosprawności, podchodzenia etnicznego i narodowego, różnic kulturowych oraz statusu migranta/
uchodźcy. W żadnej odpowiedzi kuratoriów oświaty czy resortu edukacji nie
pojawiły się przykłady działań edukacyjnych związanych z przeciwdziałaniem
dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową, wiek,
status społeczno-ekonomiczny, wygląd czy miejsce zamieszkania. Działania
kuratoriów ograniczają się do współorganizowania lub uczestnictwa w konferencjach oraz do upowszechniania materiałów autorstwa innych podmiotów.
Niezwykle rzadkie były inne inicjatywy, takie jak Świętokrzyskiego Kuratora
Oświaty, który tematowi przeciwdziałania dyskryminacji w szkole poświęcał
narady z dyrektorami i dyrektorkami placówek oświatowych.
18. Z analizy korespondencji z instytucjami nadzoru pedagogicznego wynika, że
część osób pracujących w kuratoriach oświaty nie posiada wiedzy na temat
mechanizmu dyskryminacji. Podobna konkluzja powstaje w odniesieniu do
działań podejmowanych przez szkoły. Formułujemy hipotezę, że instytucje te
nie rozwiązują sytuacji dyskryminacji z dwóch możliwych powodów: nie mają
wiedzy na temat zjawiska i możliwych instrumentów działania lub obawiają się
poruszania tej problematyki z dziećmi i młodzieżą (stąd zajęcia poświęcone
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„nakazowi” tolerancji i wzajemnego szacunku, oderwane od kontekstu wydarzeń, które miały miejsce w szkole).
19. Informacje przekazane przez kuratoria oświaty lub urząd wojewódzki nie
dają wiedzy, jak skutecznym narzędziem reagowania na dyskryminację ze
strony dorosłych jest postępowanie dyscyplinarne dla nauczycieli. Jedyna
sprawa, której finał znamy, dotyczyła homofobicznych wypowiedzi nauczycielki z Gdańska. Rzecznik dyscyplinarny umorzył sprawę w toku postępowania wyjaśniającego (nie otrzymałyśmy uzasadnienia tej decyzji). Na niską
skuteczność i wadliwość tego instrumentu prawnego (nie tylko w kontekście
dyskryminacji, ale ogólnie) wskazywał w swoich wystąpieniach Rzecznik
Praw Dziecka.
20. Praktycznie wszystkie analizowane w badaniu przypadki dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami w szkole były rozwiązywane na poziomie
instytucji lokalnych i regionalnych. Ministerstwo Edukacji Narodowej czy
Rzecznik Praw Dziecka wydają się funkcjonować w bardzo ograniczonym
kontakcie z tego typu zagadnieniami. W sytuacjach problemowych nie są
postrzegane jako instytucje mogące przynieść konstruktywne rozwiązanie
czy wsparcie szkołom.

7.3 Perspektywa antydyskryminacyjna
w działaniach instytucji publicznych
21. Monitorowane instytucje (MEN, ORE, RPD) nie realizują spójnej, celowej
polityki antydyskryminacyjnej. Perspektywa antydyskryminacyjna nie pojawia się także w innych priorytetowych dla instytucji obszarach, takich jak
przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej i bezpieczeństwo, mimo że dostępne ekspertyzy jako źródło problemów definiują m.in. postawy i zachowania
dyskryminacyjne. MEN oraz RPD nie realizują badań, które pozwoliłyby
zdiagnozować skalę i charakter nierównego traktowania w szkole – nawet
w odniesieniu do wybranej grupy uczniów i uczennic. Decydenci polityki
oświatowej nie posiadają strategii działań w tym zakresie – nie formułują
celów i priorytetów, planów, nie posługują się spójnym językiem przekazu,
który komunikuje, że przeciwdziałanie dyskryminacji jest ważne.
22. Biorąc pod uwagę znikomą liczbę komunikatów MEN poświęconych szkole
wolnej od dyskryminacji i opartej na demokratycznych wartościach (sześć
komunikatów na 513 artykułów), można postawić tezę, że władze oświatowe
nie wspierają szkoły w realizacji jej podstawowej misji, wyrażonej w ustawie o oświacie: „Szkoła winna (...) przygotować go [każdego ucznia – przyp.
red.] do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu
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o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności”405
oraz w Konwencji o prawach dziecka: „nauka dziecka będzie ukierunkowana na: rozwijanie w dziecku szacunku dla praw człowieka i podstawowych
swobód (…), przygotowanie dziecka do odpowiedniego życia w wolnym
społeczeństwie, w duchu zrozumienia, pokoju, tolerancji, równości płci oraz
przyjaźni pomiędzy wszystkimi narodami, grupami etnicznymi, narodowymi
i religijnymi oraz osobami rdzennego pochodzenia”406.
23. Resort edukacji wielu kwestii nie postrzega jako powiązanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji i wyrównywaniem szans edukacyjnych, mimo że faktycznie realizuje działania na rzecz wybranych grup narażonych na dyskryminację.
Są to działania zwiększające powszechny dostęp do bezpłatnej edukacji (np.
program bezpłatnych podręczników szkolnych) oraz polegające na wsparciu
„grup o specjalnych potrzebach edukacyjnych”. Inicjatywy te opisywane są
językiem prawnym bądź pomocowym, a dzieci, młodzież oraz ich rodzice
to – zgodnie z tą narracją – beneficjenci wsparcia.
24. Zdecydowanie najczęściej monitorowane instytucje podnoszą kwestię obecności w szkole dzieci z niepełnosprawnościami oraz z chorobami przewlekłymi,
w drugiej kolejności – kwestię obecności dzieci cudzoziemskich. W odniesieniu do tych grup MEN prowadzi działania głównie o charakterze prawnym
(zapisy w rozporządzeniach), jednocześnie nie dostrzegając dyskryminacyjnych zagrożeń związanych z traktowaniem tych grup uczniów i uczennic
jako odstających od społecznej normy. MEN i RPD skupiają się wyłącznie na
„grupie problemowej”, nie postrzegając szkoły jako przestrzeni relacji, gdzie
spotykają się ze sobą uczniowie i uczennice z różnych grup i na styku których
ma miejsce dyskryminacja. Jedynie ORE podejmuje problematykę relacji
rówieśniczych, ograniczając się jednak do wyżej wymienionych dwóch grup.
25. W przekazach instytucji istnieją kwestie całkowicie niewidoczne lub ignorowane. Jedną z nich jest sytuacja uczniów i uczennic z biednych rodzin. MEN podejmuje działania na rzecz tej grupy – na przykład poprzez programy pomocy
finansowej lub zwiększenie zakresu bezpłatnych usług edukacyjnych. Resort
edukacji nie wskazuje wprost, że działania te mają służyć w szczególności
dzieciom i młodzieży, która doświadcza nierówności społecznych ze względu
na sytuację materialną. Grupa ta w żaden sposób nie jest postrzegana jako
podmiot – realni współuczestnicy szkolnej rzeczywistości. Jest to tym bardziej
szokujące, jeżeli weźmie się pod uwagę dane dotyczące skali ubóstwa dzieci
w Polsce (ponad 20% dzieci do 16. roku życia doświadcza deprywacji z powodu

405 Preambuła Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95, poz. 425).
406 Art. 29, punkt 1b i 1d Konwencji o prawach dziecka (Dz.U. 1991 nr 120, poz. 526).

235

Edukacja antydyskryminacyjna. Ostatni dzwonek!

Rozdział 7. Główne wnioski

warunków finansowych, w których żyją ich rodziny407, zasięg ubóstwa skrajnego wśród dzieci i młodzieży wynosi około 10%, a osoby do 18. roku życia
stanowią prawie 1/3 wszystkich osób zagrożonych ubóstwem skrajnym408),
a także fakt, iż nakłady na edukację dzieci są nierówno dzielone i realnie
zależą od poziomu zamożności danego samorządu (subwencja oświatowa
przekazywana samorządom na realizację zadań oświatowych nie odpowiada
rzeczywistym kosztom prowadzenia szkół). W praktyce oznacza to, że dzieci
pochodzące z uboższych urodzin oraz mieszkające w uboższych gminach
doświadczają nierównego dostępu do edukacji, a sam system oświatowy nie
wyrównuje szans edukacyjnych. Jak wskazują na to liczne organizacje pozarządowe (m.in. ATD Czwarty Świat, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja
Dzieci Niczyje, Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego, Polski Komitet
Narodowy UNICEF), świadczy to o niewystarczającym wypełnianiu przez
Polskę postanowień Konwencji praw dziecka409.
26. W działalności instytucji brak inicjatyw czy choćby komunikatów związanych
z uczęszczaniem do szkół dzieci o innym niż dominujące wyznanie i dzieci
niewierzących, uczniów i uczennic nieheteroseksualnych (poza jednym komunikatem MEN) oraz transseksualnych (poza jednym komunikatem RPD). Na
tej podstawie można wysunąć tezę, że ta grupa zagadnień należy do tematów
niezwykle silnie stabuizowanych, które obrazują dominujące struktury dyskryminacyjne. Wątki te nie są przez instytucje publiczne poruszane, a jeśli jest
taka konieczność – decydenci starają się o tym nie mówić wprost410.
32. Jednocześnie podkreślamy, że zarówno wyniki badań, jak i zalecenia instytucji
międzynarodowych w jasny sposób definiują sytuację osób nieheteroseksualnych jako trudną i wymagającą zmiany. Zgodnie z danymi Kampanii Przeciw
Homofobii, 47,5% ankietowanych stwierdziło, że w ich szkole dochodzi do
homofobicznej przemocy słownej, natomiast 15,5% wskazało, że w szkole ma
miejsce przemoc fizyczna wobec osób postrzeganych jako nieheteroseksualne411. Raport Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI)
przywołuje dane z badania Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego: ponad 60% uczniów przyznaje, że w klasie nie porusza się tematów
407 P. Adamson, Ubóstwo dzieci. Najnowsze dane dotyczące ubóstwa dzieci w krajach rozwiniętych, Fundusz
Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF), Florencja 2012.
408 Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2015.
409 Raport organizacji pozarządowych z realizacji postanowień Konwencji o prawach dziecka, UNICEF Polska,
Warszawa 2014.
410 Resort edukacji w sprawozdaniu ze spotkania poświęconego samobójczej śmierci nastolatka, spowodowanej
m.in. homofobią, pisze: „punktem wyjścia dyskusji były niedawne wydarzenia z udziałem uczniów – ofiar
dyskryminacji”. Nie ma zgody na dyskryminację – spotkanie z TEA i KPH, 22.07.2015, https://men.gov.pl/
ministerstwo/informacje/nie-ma-zgody-na-dyskryminacje-spotkanie-z-tea-i-kph.html (dostęp: 19.12.2015).
411 Lekcja Równości. Postawy i potrzeby kadry szkolnej i młodzieży wobec homofobii w szkole, pod. red.
J. Świerszcza, Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa 2012, s. 28.
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orientacji seksualnej i homofobii, do 23,5% nadużyć o charakterze homofobicznym dochodzi w szkole, a w 3,5% przypadków odpowiedzialni są nauczyciele.
Jeśli chodzi o przypadki przemocy, sytuacja jest jeszcze poważniejsza – 40%
zdarzeń ma miejsce w szkole. ECRI zaleca polskim władzom, by programy
wszystkich rodzajów szkół, uniwersytetów i edukacji zawodowej obejmowały
rozdział o osobach LGBT i zwalczaniu dyskryminacji wobec nich oraz aby
władze zapewniły programy szkoleń ustawicznych, by podnieść świadomość
wśród odpowiednich zawodów412. Monitorowane strony instytucji w ogóle nie
dostarczają nauczycielom i nauczycielkom takiej wiedzy.
33. Podobnie, Komitet Praw Dziecka wskazał w zaleceniach z 2015 roku, aby państwo polskie zagwarantowało, że dzieci należące do mniejszości religijnych
nie będą zmuszane do uczestnictwa w zajęciach z innej religii niż własna413.
Działania MEN, ORE i RPD nie podejmują tej problematyki.
27. Tematem niepodejmowanym jest sytuacja uczniów i uczennic o nieprzystającym do społecznej normy wyglądzie. Stawiamy tezę, że problem ten nie tyle
jest pomijany, co niedostrzegany przez instytucje działające na polu oświaty. Na sytuację tę z pewnością wpływa fakt, że samo pojęcie „atrakcjonizm”
(dyskryminacji ze względu na wygląd nieprzystający do społecznych norm)
jest terminem stosunkowo nowym i nie istnieje na ten temat obszerna literatura. Jednocześnie, młodzież wskazuje, że wyśmiewanie czy deprecjonujące
komentarze ze względu na wygląd mają miejsce w szkole414.
28. Instytucje (poza kilkoma wyjątkami) nie odnoszą się do zagadnień związanych
z obecnością w szkolnej przestrzeni uczniów o innym kolorze skóry niż biały
i pochodzących z mniejszości etnicznych i narodowych. Wątek ten obecny jest
jedynie przy okazji referowania prawnych gwarancji zapewnienia warunków
do nauki języka ojczystego i w języku ojczystym oraz historii, geografii, kultury
ojczystej w szkołach. Za wyjątkiem jednej publikacji ORE, w żaden sposób
nie jest rozwijany temat budowania szkoły wielokulturowej, w której każda
osoba, niezależnie od pochodzenia etnicznego, narodowego czy regionalnego,
ma zapewnione warunki do rozwoju i nauki. Opisywane inicjatywy dotyczące
budowania dialogu międzykulturowego są ograniczone wyłącznie do relacji
z krajami sąsiedzkimi i nie dotyczą kontekstu szkoły.
29. Żadna z instytucji nie podnosi kwestii uczęszczania do szkół dzieci romskich. Jest
to o tyle niepokojące, że zarówno statystyki, jak i zalecenia międzynarodowych
organizacji działających na rzecz praw człowieka wskazują ten temat jako
priorytetowe wyzwanie dla polskiego systemu edukacji formalnej. Raport
412 Raport ECRI dotyczący Polski (piąty cykl monitoringu), ECRI Secretariat, Directorate General II – Democracy,
Council of Europe, Strasbourg 2015, s. 34.
413 Concluding observations on the combined third and fourth periodic reports of Poland, Committee on the
Rights of the Child, 30 October 2015, s. 7 (tłumaczenie własne).
414 Dyskryminacja w szkole – obecność…, s. 106.
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Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) z 2015
roku przypomina, że ponad połowa Romów mieszkających w Polsce nie
ukończyła szkoły podstawowej, w porównaniu z 3,6% uczniów w całym kraju,
a nieproporcjonalnie duża liczba dzieci romskich nadal jest umieszczana
w szkołach specjalnych na podstawie zaświadczeń o różnych niepełnosprawnościach (8,4% w roku szkolnym 2013/2014 w porównaniu z 3% całkowitej
liczby uczniów, zgodnie z systemem informacyjnym o edukacji)415. Z kolei
dane Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej wskazują, że 22% Romów mieszkających w Polsce (w wieku 16 lat i więcej) doświadczyło w ciągu
5 lat dyskryminacji ze strony instytucji oświatowych, a w życiu społecznym
62% Romów (16 lat i więcej) poczuło się dyskryminowanymi przynajmniej
raz w przeciągu ostatnich 12 miesięcy (dla porównania – 1% respondentów
o polskim pochodzeniu narodowym)416. Komitet Praw Dziecka, przed którym
Polska musi sprawozdawać się co pięć lat, zaleca państwu polskiemu, aby:
„ułatwiało dzieciom romskim korzystanie i włączenie do edukacji na wszystkich poziomach włącznie z edukacją przedszkolną, podnosiło świadomość
nauczycieli i pracowników poradni psychologicznych i pedagogicznych na
temat historii i kultury Romów, zagwarantowało przeprowadzanie testów niewerbalnych i uwzględniających uwarunkowania kulturowe oraz wzmacniało
rolę i kompetencje romskich asystentów nauczycieli w edukacji obowiązkowej
poprzez wyraźne zdefiniowanie ich statusu, poprawę warunków pracy oraz
zapewnienie okazji do podnoszenia kompetencji”417. MEN, ORE i RPD w żaden sposób nie podejmują tej problematyki.
30. Kwestią, której nie poruszają monitorowane instytucje, jest także przemoc
seksualna ze względu na płeć wobec dziewcząt i młodych kobiet oraz inne
formy dyskryminacji dziewczynek. Podobnie jak w przypadku społeczności
romskiej, statystyki wskazują na powszechność zjawiska przemocy wobec
kobiet i dziewcząt. Ostatnie badania Fundacji na rzecz Równości i Emancypacji STER podają, że na 100 kobiet 22 doświadczyło gwałtu, a 87% kobiet
deklaruje, że doświadczyło jakiejś formy molestowania. Najczęściej do nadużyć
dochodzi ze strony osoby znajomej. Zaledwie 8% kobiet nie znało wcześniej
sprawcy przemocy seksualnej418. Analizując debatę publiczną, także w ramach
niniejszego badania, można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że

415 Raport ECRI…, s. 26.
416 Results from the 2011 Roma survey, European Union Agency for Fundamental Rights, http://fra.europa.eu/
DVS/DVT/roma.php (dostęp: 02.02.2016).
417 Prawa dziecka w Polsce – uwagi ekspertów ONZ w większości zbieżne z RPD, 15.10.2015, http://brpd.gov.pl/aktualnosci/prawa-dziecka-w-polsce-uwagi-ekspertow-onz-w-wiekszosci-zbiezne-z-rpd (dostęp: 22.01.2016).
418 apa, pap, Gwałt dotknął co piątą Polkę. Sprawcy to najczęściej byli partnerzy, „Wyborcza.pl”, 07.12.2015, http://
wyborcza.pl/1,75478,19308559,gwalt-dotknal-co-piata-polke-sprawcami-najczesciej-sa-byli.html (dostęp:
02.02.2016).
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problem ten nie jest podejmowany ze względu na traktowanie go jako kwestię
ideologiczną. Przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć jest związane ze
zmianą wzorców wychowania chłopców jako nieznoszących sprzeciwu i nastawionych na aktywność seksualną oraz dziewcząt jako uległych i nastawionych
na bycie atrakcyjnym obiektem zainteresowania mężczyzn. To z kolei dotyka
problematyki płci społeczno-kulturowej (gender). Niezmiernie niepokojące
jest, że motywowany uprzedzeniami i niemerytoryczny dyskurs blokuje działania decydentów i decydentek. W efekcie, największe koszty tych zaniechań
ponoszą młodzi ludzie – zarówno dziewczęta, jak i chłopcy. Prowadzi to także
do niewywiązywania się przez Polskę z zobowiązań Konwencji Rady Europy
o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej:
„Strony podejmą, gdy to właściwe, niezbędne działania, by wprowadzić do
programów nauczania na wszystkich etapach edukacji, dostosowane do etapu
rozwoju uczniów treści dotyczące (…) rozwiązywania konfliktów w relacjach
międzyludzkich bez uciekania się do przemocy, przemocy wobec kobiet ze
względu na płeć oraz gwarancji nienaruszalności osoby”419.
31. Z podsumowania problematyki poruszanej przez MEN, ORE i RPD wyłania
się obraz niezwykle homogenicznej szkoły, do której z grup narażonych na
dyskryminację uczęszczają wyłącznie dzieci z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi oraz dzieci cudzoziemskie420. Jest to obraz nierzeczywisty,
który nie bierze pod uwagę różnorodności uczniów i uczennic oraz wynikających z niej wyzwań. Uproszczone schematy nie są w stanie zastąpić realnej
diagnozy sytuacji w polskiej edukacji, nie pomagają też w tworzeniu skutecznych rozwiązań w sytuacjach problemowych. Co więcej, taka perspektywa
uniemożliwia realizację prawnych obowiązków, jakie ciążą na instytucjach
oświatowych: „szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne
do jego rozwoju”421.
32. Tylko w jednym aspekcie MEN zachęca do dyskutowania w szkole na tematy,
które można łączyć z przeciwdziałaniem dyskryminacji. Jest to wątek historii
polsko-żydowskiej, w tym zagłada Żydów w trakcie II wojny światowej. Część
przekazów dotyczy wyłącznie perspektywy historycznej. Pozostałe odnoszą
się do kwestii antysemityzmu, co istotne – także w jego współczesnej odsłonie.
Jednocześnie, instytucje te nie zachęcają do podejmowania refleksji nad mechanizmem dyskryminacji w odniesieniu do równie ważnych oraz aktualnych
problemów, chociażby związanych z ksenofobią, islamofobią, romofobią czy
homofobią. Zjawisko to można łączyć z dystansem historycznym, który dzieli
419 Artykuł 14 Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy
domowej.
420 Wątek ten z dużym prawdopodobieństwem podnoszony jest w związku z masowymi migracjami w wyniku
wojen na Bliskim Wschodzie.
421 Preambuła Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95, poz. 425).
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współczesnych od Shoah. Z perspektywy czasu, prześladowania i zagłada Żydów (rozumiane jako te dokonywane przez nazistowskie Niemcy) pozostają
czynem godnym największego potępienia. Im bardziej poruszane tematy
dotyczą współczesności, tym częściej nauczyciele i nauczycielki muszą się
mierzyć z uprzedzeniami, także własnymi (potępiany jest Holokaust, jednak
już zagłada bośniackiej, muzułmańskiej ludności w Srebrenicy nie spotyka
się z jednoznacznym potępieniem, nie wspominając o obecnym dyskursie
i incydentach motywowanych uprzedzeniami wobec osób postrzeganych jako
uchodźcy czy muzułmanie). Stawiamy tezę, że temat Holokaustu jest mocno
osadzony w treściach nauczania w polskiej szkole, ponieważ jest tematem,
który można „bezpiecznie” omówić, bez nawiązywania do współczesności
(„to przeszłość”), bez refleksji nad kolektywną czy indywidualną odpowiedzialnością („to nie my, winne są nazistowskie Niemcy”), bez konfrontacji
z osobami z danej mniejszości („mówimy o tych, których już nie ma w przestrzeni symbolicznej”).
34. Warto w tym miejscu przypomnieć, że niewłączanie edukacji o innych mniejszościach do szkolnych treści nauczania stoi w sprzeczności z podpisanymi
przez Polskę dokumentami prawnymi. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych zobowiązuje do „zwalczania stereotypów, uprzedzeń i szkodliwych
praktyk wobec osób niepełnosprawnych, w tym związanych z płcią i wiekiem,
we wszystkich dziedzinach życia” oraz do „promowania wiedzy o zdolnościach i wkładzie osób niepełnosprawnych”422. Konwencja w sprawie likwidacji
wszelkich form dyskryminacji kobiet obliguje z kolei do „wyeliminowania
wszelkich stereotypowych koncepcji pozycji mężczyzny i kobiety na wszystkich
szczeblach nauczania i we wszystkich rodzajach kształcenia przez popieranie
koedukacji i innych form nauczania, które mogą być pomocne w osiągnięciu
tego celu, a zwłaszcza przez rewizję podręczników i programów szkolnych
oraz dostosowanie metod pedagogicznych”423. Inny dokument – Międzynarodowa konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej
wskazuje, że „Państwa Strony Konwencji zobowiązują się podjąć niezwłocznie
skuteczne środki, zwłaszcza w dziedzinie oświaty, wychowania, kultury i informacji, w celu zwalczania przesądów prowadzących do dyskryminacji rasowej
oraz w celu popierania wzajemnego zrozumienia, tolerancji i przyjaźni między
narodami i grupami rasowymi lub etnicznymi, jak również propagowania
celów i zasad Karty Narodów Zjednoczonych, Powszechnej deklaracji praw
człowieka, Deklaracji Narodów Zjednoczonych w sprawie likwidacji wszelkich

422 Art.8 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. 2012, poz. 1169).
423 Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne
Narodów Zjednoczonych dnia 18 grudnia 1979 r. (Dz.U. 1982 nr 10 poz. 71).
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form dyskryminacji rasowej oraz niniejszej Konwencji”424.
33. Wątek antydyskryminacyjnych treści nauczania pokazuje ciekawy paradoks.
Z jednej strony, instytucje podejmują wiele działań na rzecz wybranych grup
uczniów i uczennic narażonych na dyskryminację (dzieci z niepełnosprawnościami, dzieci cudzoziemskie, dzieci w złej sytuacji materialnej). Jednocześnie,
podmioty te nie inicjują działań na rzecz zwiększenia wiedzy i wrażliwości na
temat tych grup wśród szkolnych rówieśników (treści dydaktyczne i wychowawcze). Z drugiej strony, jedyny przekaz zachęcający szkoły do rozwijania
refleksji nad dyskryminacją dotyczy wąskiego wycinka tego zagadnienia –
antysemityzmu (dodatkowo, populacja dzieci żydowskiego pochodzenia
uczęszczających do polskich szkół jest relatywnie mała).

7.4 Edukacja antydyskryminacyjna w debacie
publicznej
34. Problem dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami w szkołach
nie jest przedmiotem debaty publicznej w Polsce. Dyskurs związany z tymi
zagadnieniami jest wyjątkowo skromny – bezpieczeństwo oraz prawa uczniów
i uczennic w kontekście równego traktowania nie wydają się zagadnieniami
ważnymi. Dodatkowo, tematyka nierównego traktowania częściej była podejmowana w tekstach otwarcie krytycznych przez media konserwatywne
i prawicowe.
35. Pojedyncze artykuły dotykające kwestii dyskryminacji w szkole inspirowane
są dramatycznymi wydarzeniami (np. samobójstwem ucznia) lub pojawiają
się jako efekt starań organizacji pozarządowych czy oddolnych inicjatyw obywatelskich. Niestety, w analizowanych tekstach próżno jest szukać wypowiedzi
nauczycielek i nauczycieli, dyrekcji szkół czy uczniów i uczennic. Brakuje rozmowy, w której udział brałyby wszystkie osoby zaangażowane w życie szkolne.
36. Część dyskursu dotyczącego edukacji i równości w ogóle nie odnosi się do
rzeczywistości szkolnej oraz problemów dotykających dzieci i młodzież. Artykuły, obecne przede wszystkim na łamach prasy o profilu konserwatywnym
i prawicowym, koncentrują się na osobach, które zajmują się przeciwdziałaniem dyskryminacji, otwarcie je deprecjonując, wyśmiewając czy oczerniając.
Tego typu przekaz odwraca uwagę od istoty problemu – kwestii bezpieczeństwa
i równych praw uczniów i uczennic, którzy stają się niewidoczni i całkowicie
pominięci. Agresywny i personalny sposób prowadzenia dyskusji uniemożliwia zbudowanie jakiegokolwiek pola do wspólnego namysłu nad równością
424 Art. 7 Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej (Dz.U.
1969, nr 25, poz. 187).

241

Edukacja antydyskryminacyjna. Ostatni dzwonek!

Rozdział 7. Główne wnioski

w edukacji. Sam język, nierzadko nienawistny, zaprzecza wartości dla edukacji
antydyskryminacyjnej konstytutywnej – szacunkowi dla każdego człowieka.
W takich warunkach rozmowa jest utrudniona, jeżeli nie całkowicie niemożliwa.
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Rozdział 8

Rekomendacje
Magdalena Chustecka, Małgorzata Dymowska, Elżbieta Kielak,
Marta Rawłuszko, Natalia Sarata

W niniejszym rozdziale prezentujemy rekomendacje działań, które w naszej opinii należy podjąć, aby zmniejszyć zidentyfikowane w trakcie badania deficyty
systemu edukacji formalnej w reagowaniu na i przeciwdziałaniu dyskryminacji
oraz przemocy motywowanej uprzedzeniami. Niniejsze postulaty zostały sformułowane na podstawie danych zaprezentowanych we wcześniejszych rozdziałach.
Zdecydowałyśmy się również powtórzyć niektóre z wciąż aktualnych rekomendacji
ujętych w podsumowaniu poprzedniego badania TEA425.

8.1 Rekomendacje ogólne
1. Konieczne jest wzmocnienie szeroko rozumianej polityki antydyskryminacyjnej w skali całego państwa. Działania na rzecz poprawy sytuacji grup
mniejszościowych oraz likwidacji nierówności powinny objąć system edukacji
oraz opierać się na dokładnej i rzetelnej diagnozie problemów i ograniczeń.
Całkowicie podstawową kwestią powinno być uwzględnienie w prowadzonych działaniach wszystkich grup doświadczających gorszego traktowania
bez żadnych wykluczeń.
2. Instytucje publiczne, w tym przede wszystkim organy rządowe, powinny
rozpocząć spójną i celową realizację postanowień międzynarodowych związanych z ochroną praw dziecka, praw człowieka oraz ochroną mniejszości.
425

Por. K. Gawlicz, P. Rudnicki, M. Starnawski, Dyskryminacja w edukacji – przegląd wybranych polskich
badań, [w:] Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona…
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Edukacja powinna być postrzegana jako obszar potencjalnych naruszeń i dyskryminacji, którym należy konsekwentnie przeciwdziałać, ale również jako
narzędzie promowania równościowych postaw i umacniania podstawowych
wartości demokratycznych. W tym celu niezbędna jest zmiana paradygmatu. Postulujemy odejście od postrzegania edukacji jako obszaru biurokratycznych regulacji i działań formalno-prawnych. Kluczowe jest postawienie
praw dziecka i praw człowieka w centrum zainteresowań szkoły i instytucji
ją wspierających. Zgodnie z taką wykładnią, należy położyć kres sytuacjom
paradoksalnym, w których instytucje systemu oświaty pod pretekstem lub
etykietą realizowania zobowiązań prawnych, faktycznie osłabiają normy praw
dziecka lub wprost je łamią.
3. Niezwykle potrzebna wydaje się publiczna debata na temat społecznej roli
edukacji oraz jej udziału w budowie demokratycznego społeczeństwa. Ważne
jest, aby temat szkoły oraz postaw nauczycieli i nauczycielek względem narastających konfliktów i radykalizacji społecznych postaw stał się przedmiotem
środowiskowej dyskusji tych, którzy na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą.
4. Jednocześnie, niezwykle potrzebne jest wyraźne stanowisko decydentów i decydentek polityki oświatowej wskazujące na wagę praw człowieka, praw dziecka
oraz równego traktowania bez względu na jakąkolwiek cechę. Potrzebujemy
silnych i bardzo stanowczych głosów stanowiących alternatywę wobec tych,
które sieją strach w szkołach przed „genderystami”, „seksedukatorami”, „homoseksualistami” czy „uchodźcami”. Konieczny jest jasny sprzeciw wobec mowy
nienawiści oraz postaw gloryfikujących przemoc czy zbrodnicze ideologie.
Równocześnie, potrzebne są głosy liderów i liderek oświaty uwrażliwiające
na różnorodność uczniów i uczennic oraz ich równe prawa do szacunku, bezpieczeństwa i nauki. Kluczowe jest przełamywanie uprzedzeń wobec tematów
najbardziej stabuizowanych (np. związanych z homofobią), jak i podnoszenie
kwestii niewystarczającej efektywności istniejącego wsparcia dla grup już
zauważonych w dyskursie o szkole (dzieci ubogich, dzieci z niepełnosprawnościami).
5. Tworzenie przepisów prawa – na poziomie całego systemu edukacji czy poszczególnych placówek oświatowych – nie może być utożsamiane z przeciwdziałaniem dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami.
Konieczne jest zintensyfikowanie działań odnoszących się wprost do istoty
problemu – stereotypów, uprzedzeń i społecznych nierówności – oraz wykorzystanie w interwencjach narzędzi o charakterze edukacyjnym, opartych na
dialogu, demokracji i sprawiedliwości naprawczej. Naruszenia praw dzieci
powinny być postrzegane nie jako wyizolowane przypadki, lecz jako sygnał
alarmowy zagrażający dobru całej społeczności szkolnej. W centrum każdej reakcji na dyskryminację powinno być wzmocnienie osób dotkniętych gorszym
traktowaniem oraz edukacja całej społeczności. Sankcje wobec sprawców nie
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powinny być jedynym stosowanym rozwiązaniem. Szkoły muszą otrzymać informacje na temat różnych możliwych sposobów interweniowania. Potrzebny
jest swoisty pakiet edukacyjny na temat tego, jak rozpoznawać dyskryminację,
jak wspierać osoby doświadczające nierówności, jak reagować w takich sytuacjach oraz jak zapobiegać im w przyszłości. Tego typu wiedza powinna być
szeroko upowszechniana w ramach systemu edukacji, m.in. z wykorzystaniem
istniejących instrumentów doskonalenia nauczycieli i nauczycielek.
6. Kluczowym czynnikiem zmiany jest wsparcie rodziców jako sojuszników
dzieci i ich praw. Niezbędne wydają się wszelkie działania wzmacniające wiedzę rodziców na temat ich praw oraz praw ich dzieci do równego traktowania
i uznania ich różnorodności. Materiały informacyjne powinny odwoływać
się do rzeczywistych sytuacji szkolnych, w których prawa uczniów i uczennic
są naruszane oraz informować na temat możliwych sposobów reagowania.
Szkoły, w tym rady pedagogiczne i rady rodziców, powinny zwracać szczególną uwagę na sytuację dzieci, które uczą się w danej placówce, przebywając
w pieczy zastępczej, zwłaszcza sprawowanej w formie instytucjonalnej (w tzw.
domach dziecka).
7. W programach nauczania na poziomie obowiązkowym powinny znaleźć swoje
miejsce treści dydaktyczne bezpośrednio poświęcone zjawisku dyskryminacji
i przemocy motywowanej uprzedzeniami, w tym mowie nienawiści. Edukacja
antydyskryminacyjna, jako narzędzie budowania odpowiedniej wiedzy i umiejętności oraz kształtowania równościowych postaw społecznych, powinna być
częścią curriculum w ramach edukacji formalnej. Istniejące dobre praktyki –
w szkołach, instytucjach nadzoru i wsparcia dla nauczycieli/nauczycielek – powinny być rozwijane i integrowane jako rozwiązania trwałe i szeroko dostępne
w całym systemie oświaty.
8. Wymóg prowadzenia „działań antydyskryminacyjnych” w placówkach szkolnych może przełożyć się na realną zmianę w poziomie bezpieczeństwa uczniów i uczennic tylko w sytuacji, gdy kadra pedagogiczna będzie posiadała
antydyskryminacyjne kompetencje. Bez szeroko zakrojonych działań służących podniesieniu poziomu świadomości, wiedzy i umiejętności nauczycieli
oraz nauczycielek w rozpoznawaniu i radzeniu sobie z dyskryminacją, wyeliminowanie dyskryminacji, przemocy motywowanej uprzedzeniami i mowy
nienawiści ze szkół będzie niemożliwe. Należy bardzo jasno i konkretnie
doprecyzować, czym jest i zarazem czym nie jest realizacja „działań antydyskryminacyjnych” w szkołach. Dalszy rozwój Systemu Ewaluacji Oświaty (SEO)
powinien uwzględniać działania budujące wiedzę dyrektorów, dyrektorek
oraz nauczycieli, nauczycielek na temat praktycznych sposobów realizacji
antydyskryminacyjnych wymagań stawianych szkołom i innym placówkom
oświatowym.
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9. Należy upowszechniać wiedzę na temat specyfiki szkolnej dyskryminacji,
ukazując jej różnorodne przejawy oraz bogaty język wykorzystywany przez
uczniów i uczennice do opisu szerokiego katalogu zjawisk, które budują szkolne spektrum gorszego traktowania. Jednocześnie, należy podkreślać społeczny
kontekst (m.in. normy relacji władzy panujących w szkole, kobiecości i męskości, heteronormatywności) oraz wspólny mechanizm dyskryminacji dla
wszystkich jej przejawów. Ważne jest podnoszenie świadomości konsekwencji
nierównego traktowania, które dotykają osoby doświadczające dyskryminacji,
jej świadków/świadkinie, sprawców/sprawczynie oraz wpływają destrukcyjnie
na atmosferę i poczucie bezpieczeństwa w szkole.
10. Niezwykle cenne byłoby uwzględnienie perspektywy antydyskryminacyjnej
w ramach programów zajmujących się przemocą i szkolną agresją – zjawiskami
dobrze w szkołach rozpoznanymi. Pokazanie, że istotna część przypadków
przemocy rówieśniczej ma swoje źródło w uprzedzeniach i powiązana jest
z mechanizmem dyskryminacji jest warunkiem koniecznym skutecznego
przeciwdziałania tego rodzaju naruszeniom. Należy budować wiedzę na temat
tego, że uczniowie i uczennice doświadczający nękania czy przemocy nie są
„wybierani” w szkołach przypadkowo. Kluczem jest przynależność do grup
mniejszościowych lub odstępstwo od arbitralnych, sztywnych i niesprawiedliwych społecznych norm (dotyczących wyglądu, sprawności, zamożności,
kobiecości, męskości itd.).
11. Problematyka dyskryminacji, przemocy motywowanej uprzedzeniami oraz
mowy nienawiści powinna być również elementem kształcenia urzędników
i urzędniczek pracujących w systemie oświaty. Odpowiedzialność za likwidację
nierówności, dyskryminacji i przemocy nie może być przenoszona wyłącznie na szkoły czy środowiska nauczycielskie – ważne, aby stała się zadaniem
całego systemu edukacji. Organy nadzoru, w przypadkach interweniowania
w związku z dyskryminacją i przemocą, powinny brać w większym stopniu
pod uwagę doświadczenia i potrzeby samych uczniów oraz uczennic. Wysłuchanie dzieci i młodzieży powinno być standardowym elementem współpracy
ze szkołami w takich przypadkach.
12. Z bezwzględnym potępieniem i zdecydowaną reakcją (samych szkół, rodziców,
instytucji systemu oświaty) powinny spotykać się wszelkie przypadki przemocy wobec dzieci i młodzieży ze strony nauczycieli i nauczycielek i innych
osób zatrudnionych w szkole. W podobnie zdecydowany sposób powinny
być traktowane akty mowy nienawiści popełniane przez wszystkie osoby
pracujące w szkołach.
13. Aby faktycznie zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczniom i uczennicom,
pewne problemy powinny zostać bezpośrednio i otwarcie zaadresowane. Jedną
z tych kwestii jest przemoc wobec dziewczynek, w tym przemoc seksualna,
na którą narażone są uczennice w szkołach. Dyrekcje szkół oraz nauczyciele

248

Edukacja antydyskryminacyjna. Ostatni dzwonek!

Rozdział 8. Rekomendacje

i nauczycielki powinny otrzymać bardzo jasne informacje na temat przemocy
seksualnej, na którą narażone są dziewczynki. Należy wzmacniać normę reagowania na wszelką przemoc wobec dziewczynek i jej jednoznaczne potępienie.
14. Przyjęcie perspektywy praw dziecka w myśleniu o szkole powinno doprowadzić do wdrożenia konkretnych rozwiązań wzmacniających dwujęzyczność
uczniów/uczennic, ich wielokulturowość, różnorodność wyznaniową czy bezwyznaniowość. Specjalnych programów wspierających potrzebują uczniowie
i uczennice romscy, uczniowie i uczennice ubodzy, uczniowie i uczennice
Głusi/niesłyszący czy dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami. Jednocześnie,
konieczne jest stałe badanie efektywności przyjmowanych rozwiązań oraz
kierowanie ich do całych społeczności szkolnych (a nie wyłącznie do grup
mniejszościowych). W procesy wypracowywania rozwiązań powinny być włączone wszystkie strony procesu – uczniowie i uczennice, rodzice, nauczyciele
i nauczycielki. System edukacji powinien korzystać z partnerskiej współpracy
z organizacjami pozarządowymi i środowiskami akademickimi.
15. Potrzebne jest większe zaangażowanie mediów, zwłaszcza tych, które uznają
prawa człowieka za uniwersalną wartość, w aktywne kształtowanie debaty
publicznej na temat edukacji w kontekście zapobiegania i reagowania na dyskryminację i przemoc motywowaną uprzedzeniami. Dziennikarze i dziennikarki powinni być wspierani w podnoszeniu tematów związanych z edukacją
antydyskryminacyjną, przy czym konieczna jest dbałość o przestrzeń dla
głosów uczniów i uczennic, rodziców oraz nauczycieli i nauczycielek.
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Załącznik nr 1
Wzór wniosku o dostęp do informacji publicznej

Warszawa, data XXX
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
ul. Kłopotowskiego 9/31
03-718 Warszawa
tel: 535 559 557
e-mail: m.chustecka@tea.org.pl
Kuratorium Oświaty w XXX
adres: XXX
e-mail: XXX

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
W imieniu Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA) zwracam się do
Państwa z zapytaniem w trybie dostępu do informacji publicznej, dotyczącym
zasygnalizowanej przez media sytuacji (opis). Opierając się na doniesieniach medialnych z (data), stwierdzamy, że istnieje uzasadniona obawa, że prawa dziecka
i ucznia do (wskazanie na rodzaj dyskryminacji lub przemocy motywowanej
uprzedzeniami) zostały naruszone.
Zobowiązania instytucji publicznych do szczególnej dbałości o bezpieczeństwo
i rozwój dzieci i uczniów wynikają m.in. z:
(przepisy prawa – patrz: zapisy w krajowym i międzynarodowym systemie
prawnym związane z włączaniem edukacji antydyskryminacyjnej w szkołach i innych placówkach oświatowych)
Mając na względzie powyższe, na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy o dostępie
do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz
w oparciu o zapis ustawy o systemie oświaty, w którym wskazano, że „system
oświaty wspierają organizacje pozarządowe”, zwracamy się z prośbą o udostępnienie
informacji w następującym zakresie:
1. Czy instytucje oświatowe (szkoła, kuratorium oświaty) podjęły działania w zasygnalizowanej przez media sprawie? Jeśli tak, jakie to były działania?
2. Jakie i w jakim czasie (ile dni) zostały podjęte działania oraz jakie ewentualne
zalecenia wydało kuratorium oświaty w reakcji na informacje o wyżej wymienionych zdarzeniach?
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3. Czy, a jeśli tak, to jakie kroki zostały podjęte przez dyrekcję szkoły i/lub kuratorium oświaty w celu eliminacji podobnych sytuacji we wspomnianej placówce
w przyszłości?
4. Czy, a jeśli tak, to jakie działania podejmowane są w celu zwiększania kompetencji nauczycieli i nauczycielek pracujących w województwie XXX do
przeciwdziałania i reagowania na dyskryminację i przemoc motywowaną
uprzedzeniami, w szczególności ze względu na XXX [przesłankę dyskryminacji,
opisywaną w mediach]?
Jednocześnie pragniemy podkreślić, że zadając niniejsze pytania, Towarzystwo
Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA) działa w interesie publicznym. Mamy na
względzie prawo wszystkich uczniów i uczennic do rozwoju oraz kształcenia się
w bezpiecznych warunkach wolnych od wszelkich form nierównego traktowania. W naszych działaniach zmierzamy do poznania dobrych praktyk i zebrania
wiedzy na temat sposobów reakcji instytucji działających w obszarze oświaty na
sytuacje dyskryminacji oraz przemocy motywowanej uprzedzeniami, w tym mowy
nienawiści w szkołach i innych placówkach odpowiedzialnych za system edukacji
formalnej w Polsce.
Prosimy o przesłanie informacji w formie elektronicznej na adres:
m.chustecka@tea.org.pl.
Łączę wyrazy szacunku,
Magdalena Chustecka
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Do wiadomości:
Minister Edukacji Narodowej
Rzecznik Praw Dziecka
Rzecznik Praw Obywatelskich
Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania
Źródła informacji:
XXX
(tytuł artykułu, autor/ka, medium, data, link dostępu)
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Załącznik nr 2
Kwestionariusz analizy danych – dyskryminacja w szkole na podstawie doniesień
medialnych*

1. Z jakiego rodzaju dyskryminacją mamy do czynienia?

[Możliwe jest udzielenie tylko jednej odpowiedzi]
1.1
dyskryminacja o charakterze systemowym
1.2 zdarzenie dyskryminacyjne w konkretnej placówce oświatowej
1.3 struktura dyskryminacyjna dotycząca konkretnej placówki oświatowej
[W przypadku odpowiedzi twierdzącej w punkcie 1.1 należy przejść
do pytania nr 3, a następnie zakończyć wypełnianie kwestionariusza.
W przypadku odpowiedzi twierdzącej w punkcie 1.3. należy przejść do
pytania nr 3, a następnie do pytania nr 9 i nr 10]

2. Jaką formę miało zdarzenie?

[Możliwe jest udzielenie więcej niż jednej odpowiedzi]
2.1 przemocy fizycznej lub naruszenia nietykalności
2.2 wypowiedzi ustnej
2.3 wypowiedzi pisemnej
2.4 formę graficzną (np. obelżywe rysunki, zdjęcia)
2.5 formę muzyczną (np. obelżywa piosenka)
2.6 formę video (np. obelżywe filmy)
2.7 inną

3. Jaka cecha osoby (grupy) poszkodowanej stała się powodem zdarzenia?

[Możliwe jest udzielenie więcej niż jednej odpowiedzi]
3.1 Płeć
3.2 Tożsamość płciowa
3.3 Wiek
3.4 Orientacja seksualna
3.5 Status społeczno-ekonomiczny
3.6 Zdrowie i stopień sprawności
3.7 Pochodzenie etniczne i narodowe
3.8 Kolor skóry
3.9 Wyznanie i bezwyznaniowość
3.10 Kategoria pobytowa
3.11 Wygląd
3.12 Miejsce zamieszkania

*

Kwestionariusz inspirowany jest i czerpie z narzędzi zaproponowanych w publikacji: Metodologia przygotowania bazy danych do identyfikacji zdarzeń o charakterze dyskryminacyjnym, ksenofobicznym czy rasistowskim, pod red. W. Klausa i J. Frelak, Instytut Spraw Publicznych i Stowarzyszenie Interwencji Prawnej,
Warszawa 2010.
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4. Kto został poszkodowany w wyniku zdarzenia?

[Możliwe jest udzielenie tylko jednej odpowiedzi]
4.1 Pojedyncza osoba
4.2 Kilka konkretnych osób
4.3 Cała grupa społeczna
4.4 Zarówno pojedyncza osoba, którą można opisać, jak i cała grupa

5. Kto był sprawcą/sprawczynią zdarzenia?

[Możliwe jest udzielenie tylko jednej odpowiedzi]
5.1 Pojedyncza osoba
5.2 Kilka konkretnych osób
5.3 Cała grupa społeczna
5.4 Zarówno pojedyncza osoba, którą można opisać, jak i cała grupa

6. Kim był sprawca/sprawczyni?

[Możliwe jest udzielenie tylko jednej odpowiedzi]
6.1 Uczeń/uczennica
6.2 Osoba z kadry pedagogicznej
6.3 Osoba z kadry administracyjnej
6.4 Osoba z kadry zarządzającej
6.5 Katecheta/katechetka
6.6 Rodzic
6.7 Inna osoba

7.

Kim była osoba poszkodowana?

[Możliwe jest udzielenie tylko jednej odpowiedzi]
7.1
Uczeń/uczennica
7.2 Osoba z kadry pedagogicznej
7.3 Osoba z kadry administracyjnej
7.4 Osoba z kadry zarządzającej
7.5 Katecheta/katechetka
7.6 Rodzic
7.7 Inna osoba

8. Kim był osoba zgłaszająca sprawę?

[Możliwe jest udzielenie tylko jednej odpowiedzi]
8.1 Uczeń/uczennica
8.2 Osoba z kadry pedagogicznej
8.3 Osoba z kadry administracyjnej
8.4 Osoba z kadry zarządzającej
8.5 Katecheta/katechetka
8.6 Rodzic
8.7 Inna osoba

254

Edukacja antydyskryminacyjna. Ostatni dzwonek!

9. Proszę doprecyzować charakter zdarzenia według poniższej klasyfikacji:

[Możliwe jest udzielenie więcej niż jednej odpowiedzi]
9.1 Dyskryminacja (nierówne i krzywdzące traktowanie przez inną osobę/innych ludzi lub instytucję)
9.2 Znieważenie lub naruszenie nietykalności cielesnej
9.3 Mowa nienawiści – podżeganie do nienawiści w słowie pisanym lub
mówionym
9.4 Głoszenie ideologii totalitarnej: rasistowskiej, faszystowskiej, antysemickiej
9.5 Akt przemocy lub groźba
9.6 Akt przemocy seksualnej
9.7 Zbrodnia najcięższa (zabójstwo, usiłowanie zabójstwa, ciężki uszczerbek na zdrowiu)
9.8 Inne

10. Jaka procedura została uruchomiona?

[Możliwe jest udzielenie więcej niż jednej odpowiedzi]
10.1 Poinformowano kadrę pedagogiczną
10.2 Poinformowano kadrę zarządzającą
10.3 Sprawa została zgłoszona na policję
10.4 Sprawa została zgłoszona Państwowej Inspekcji Pracy
10.5 Sprawa została zgłoszona do jednostki samorządu – organu prowadzącego
10.6 Sprawa została zgłoszona do kuratorium
10.7 Sprawa została zgłoszona do MEN
10.8 Sprawa została zgłoszona do Rzecznika Praw Obywatelskich
10.9 Sprawa została zgłoszona do Rzecznika Praw Dziecka
10.10 Sprawa została zgłoszona Pełnomocnikowi Rządowi ds. Równego
Traktowania
10.11 Sprawa została zgłoszona innym instytucjom.
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Biogramy członkiń zespołu
projektowego
Magdalena Chustecka – działaczka społeczna, edukatorka dorosłych w zakresie
przeciwdziałania dyskryminacji i partycypacji społecznej. Pracę w III sektorze
rozpoczynała w Ośrodku Informacji Środowisk Kobiecych OŚKa. W Stowarzyszeniu Watchdog Polska szlifowała umiejętności związane z kontrolą obywatelską.
Obecnie członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, gdzie zaangażowana jest w projekty badawcze i rzecznicze związane z przeciwdziałaniem
dyskryminacji w systemie edukacji formalnej. Współautorka raportów: Wielka
nieobecna – o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce
(2011) oraz Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona. O budowaniu
edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce (2015).
Małgorzata Dymowska — członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, koordynatorka Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej, trenerka antydyskryminacyjna. Prowadzi szkolenia, bierze udział w realizacji badań
mających na celu wprowadzanie i rozwijanie rozwiązań służących równemu
traktowaniu oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji na poziomie jednostkowym,
instytucjonalnym i społecznym. Współautorka publikacji i raportów z zakresu
polityki równości szans i edukacji antydyskryminacyjnej, m.in.: Standardy dotyczące jakości szkoleń z zakresu równości płci i zarządzania różnorodnością w Unii
Europejskiej (2008), Zasada równości szans w projektach Programu Operacyjnego
Rozwój Polski Wschodniej – raport z badania ewaluacyjnego (2010), (Nie)warto się
różnić? Dylematy i wyzwania metodologiczne edukacji antydyskryminacyjnej (2013),
Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona. O budowaniu edukacji
antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce (2015).
Elżbieta Kielak – członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, psycholożka międzykulturowa, trenerka i edukatorka. Prowadzi warsztaty oraz tworzy
materiały szkoleniowe w zakresie kompetencji międzykulturowych, komunikacji
międzykulturowej, adaptacji kulturowej i readaptacji oraz antydyskryminacji
i edukacji globalnej. Pracuje z młodzieżą, nauczycielami i nauczycielkami, osobami
pracującymi w administracji publicznej oraz w międzynarodowych firmach, pracownikami i pracownicami organizacji pozarządowych oraz studentami i studentkami. Koordynuje projekty z zakresu edukacji międzykulturowej oraz globalnej,
współpracując z różnymi organizacjami pozarządowymi.
Marta Rawłuszko – członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej,
była współkoordynatorka Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej,
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absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, trenerka antydyskryminacyjna. Współautorka m.in. następujących publikacji: Polityka równości płci.
Polska 2007 (2007), Gender Index – monitorowanie równości kobiet i mężczyzn
w miejscu pracy (2007), Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2009), Wielka nieobecna – o edukacji
antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej (2011), Edukacja antydyskryminacyjna i jej standardy jakościowe (2011), (Nie)warto się różnić? Dylematy
i wyzwania metodologiczne edukacji antydyskryminacyjnej (2013), Dyskryminacja
w szkole – obecność nieusprawiedliwiona. O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce (2015). Wykładowczyni studiów
podyplomowych z zakresu gender mainstreaming oraz gender studies (IBL PAN).
Realizatorka badań społecznych, m.in. we współpracy z Europejskim Instytutem
ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE), Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego (PTPA), Fundacją Feminoteka oraz Fundacją na rzecz Równości
i Emancypacji STER.
Natalia Sarata – członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, w latach
2011–2016 współkoordynatorka Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej.
Absolwentka socjologii, europeistyki i gender studies na Uniwersytecie Jagiellońskim, trenerka antydyskryminacyjna. Współzałożycielka i członkini Zarządu
Fundacji Przestrzeń Kobiet, koordynatorka programów Krakowski Szlak Kobiet
i Herstorie, prowadzi także autorskie warsztaty historii kobiet. Współautorka
opracowań i raportów z badań w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji, w tym
dyskryminacji krzyżowej, m.in. Spoza centrum widać więcej. Przeciwdziałanie
dyskryminacji krzyżowej ze względu na płeć, orientację seksualną i miejsce zamieszkania (2015). Współautorka badań monitoringowych Krakowskiej Sieci
Antydyskryminacyjnej i raportu z badań Kraków dla wszystkich? Polityka antydyskryminacyjna a krakowska administracja samorządowa (2014). Jako ekspertka
i edukatorka współpracowała m.in. z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego,
Uniwersytetem Jagiellońskim, Fundacją im. Stefana Batorego, Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego, Międzynarodowym Centrum Kultury,
Muzeum Narodowym w Krakowie.
Agata Teutsch* – aktywistka, certyfikowana trenerka/edukatorka, superwizorka,
ekspertka i autorka opracowań poświęconych możliwościom przeciwdziałania
przemocy motywowanej uprzedzeniami i dyskryminacji, w szczególności poprzez
edukację antydyskryminacyjną i antyprzemocową oraz działania empowermentowe/upełnomacniające. Tworzy i prowadzi szkoły trenerskie, m.in. „Nikt nie
*

Agata Teutsch była członkinią zespołu przez pierwsze pół roku trwania projektu „Edukacja antydyskryminacyjna – sprawdzam! Wspieram!”, w ramach którego powstał niniejszy raport.
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Biogramy członkiń zespołu projektowego

rodzi się z uprzedzeniami – edukacja antydyskryminacyjna” i „Akademia Treningu WenDo – Upełnomocnienie Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć”.
Współpracuje m.in. z Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, Fundacją im. Stefana Batorego. Współautorka
m.in. następujących publikacji: Standard antydyskryminacyjny dla uczelni (2015),
Wprowadzenie do Psychologii LGB (2012), Przemoc motywowana uprzedzeniami.
Przestępstwa z nienawiści (2007), Wielka nieobecna – o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej (2011), Kraków dla wszystkich? Polityka
antydyskryminacyjna a krakowska administracja samorządowa (2014), Polityka
równości płci. Polska 2007 (2007). Absolwentka stosunków międzynarodowych
na Uniwersytecie Warszawskim i Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji
Praw Człowieka. Współzałożycielka i członkini zarządu Fundacji Autonomia,
członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, grupy nieformalnej Ulica
Siostrzana, Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych i Towarzystwa
Interwencji Kryzysowej.
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Informacja o Towarzystwie Edukacji
Antydyskryminacyjnej (TEA)
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA) zostało założone w 2009
roku przez osoby zajmujące się edukacją antydyskryminacyjną. Towarzystwo
skupia obecnie 58 osób, które specjalizują się w tej dziedzinie – są to m.in. trenerzy/trenerki antydyskryminacyjni/antydyskryminacyjne, twórcy/twórczynie
projektów na rzecz równości i różnorodności, członkowie/członkinie organizacji wspierających grupy narażone na dyskryminację, nauczyciele i nauczycielki,
pedagodzy i pedagożki.
Misją Towarzystwa jest rozwijanie i upowszechnianie edukacji antydyskryminacyjnej tak, aby każda osoba współtworzyła świat wolny od dyskryminacji
i przemocy.
W Towarzystwie Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA) kierujemy swoje działania do tych osób i instytucji, które zajmują się edukacją formalną i nieformalną
w Polsce. Tworzymy rozwiązania dla:
• nauczycieli i nauczycielek,
• dyrektorów i dyrektorek placówek oświatowych,
• instytucji systemu oświaty – ministerstw odpowiedzialnych za edukację i naukę, kuratoriów oświaty, ośrodków doskonalenia nauczycieli,
• trenerów i trenerek osób dorosłych oraz młodzieży,
• instytucji zajmujących się edukacją nieformalną.
Misję Towarzystwa realizujemy w trzech ścieżkach programowych:
1. Rozwijamy kompetencje osób zajmujących się edukacją antydyskryminacyjną.
Kształcimy osoby zajmujące się edukacją antydyskryminacyjną – trenerów/
trenerki, edukatorów/edukatorki, nauczycieli/nauczycielki. Chcemy, aby regularnie poszerzało się grono osób mających rzetelną wiedzę oraz wysokie
kompetencje prowadzenia zajęć edukacyjnych przeciwdziałających dyskryminacji i promujących równość. Organizujemy konferencje, seminaria oraz
warsztaty, w których biorą udział osoby profesjonalnie zajmujące się edukacją
antydyskryminacyjną. TEA zorganizowało dwie specjalistyczne szkoły trenerskie skupione na edukacji antydyskryminacyjnej. Przygotowaliśmy system
certyfikacji trenerów i trenerek antydyskryminacyjnych. Aktualnie poszerzamy
naszą ofertę przeznaczoną dla szkół oraz nauczycieli/nauczycielek.
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2. Budujemy standardy edukacji antydyskryminacyjnej.
Rozwijamy model edukacji antydyskryminacyjnej, czyli taki zestaw treści
dotyczących równości i przeciwdziałania dyskryminacji, który będzie służyć
edukatorom/edukatorkom do przygotowywania i prowadzenia wysokiej jakości działań w tym zakresie. Mogą z niego korzystać osoby prowadzące zajęcia
edukacyjne, ale także organizacje działające na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem. Tworzymy katalog dostępnych w Polsce narzędzi edukacyjnych
związanych z promowaniem równości i różnorodności. Upowszechniamy
dobre praktyki, ciekawe metody i gotowe rozwiązania – służy temu publiczny
profil „Szkoła Równości” na Facebooku.
3. Działamy na rzecz włączenia edukacji antydyskryminacyjnej do systemu
edukacyjnego w Polsce.
Prowadzimy badania systemu edukacji formalnej w Polsce, aby zobaczyć, na ile
edukacja antydyskryminacyjna jest w tym systemie obecna. Badamy, w jakim
stopniu sposób kształcenia nauczycielek i nauczycieli rozwija ich kompetencje
w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji i umożliwia zdobywanie wiedzy
związanej z równością i różnorodnością. Interesuje nas to, w jaki sposób w polskiej szkole obecne są kwestie związane z prawami człowieka, zwalczaniem
stereotypów i uprzedzeń, reagowaniem i obroną przed dyskryminacją oraz
przemocą. Wyniki badań TEA wykorzystuje do działań rzeczniczych służących
zmianie systemu edukacji formalnej w Polsce. Od lat dążymy do włączania
kwestii równości i różnorodności do systemu edukacji w Polsce.
Koordynujemy działania Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej.
Zainicjowaliśmy współpracę ponad pięćdziesięciu organizacji w Polsce, zajmujących się edukacją oraz przeciwdziałaniem dyskryminacji. Budujemy dialog
z decydentkami i decydentami systemu edukacji i wypracowujemy rekomendacje
w tym obszarze. Reagujemy w sytuacjach dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami, nagłaśniamy ważne kwestie związane z bezpieczeństwem
i równym traktowaniem w edukacji.
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Nasze publikacje
Wielka nieobecna – o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji
formalnej w Polsce. Raport z badań, pod red. M. Abramowicz, Towarzystwo
Edukacji Antydyskryminacyjnej, Warszawa 2011.
Raport proponuje odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu polski system edukacji pozwala nauczycielom/nauczycielkom oraz młodzieży budować kompetencje przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy.
Edukacja antydyskryminacyjna i jej standardy jakościowe, pod. red. M. Rawłuszko, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Warszawa 2011.
Opracowanie to praca zbiorowa członkiń i członków TEA, stanowiąca próbę
uporządkowania i nazwania tego, czym jest edukacja antydyskryminacyjna
i co decyduje o jej jakości.
(Nie) warto się różnić? Dylematy i wyzwania metodologiczne edukacji
antydyskryminacyjnej. Notatki z pracy trenerskiej, pod red. M. Branki,
D. Cieślikowskiej i J. Latkowskiej, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej,
Warszawa 2013.
Antologia tekstów studentek i studentów dwuletniej szkoły trenerskiej TEA,
propozycja nie tylko dla trenerek, trenerów czy osób prowadzących zajęcia
edukacyjne, ale dla wszystkich zainteresowanych różnymi obliczami równości,
różnorodności, dla których wartością jest współtworzenie świata wolnego od
dyskryminacji i przemocy.
Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona. O budowaniu
edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce.
Raport z badań, pod red. K. Gawlicz, P. Rudnickiego i M. Starnawskiego, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Warszawa 2015.
Raport poświęcony zjawisku dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami w szkołach w Polsce. Wyczerpująca prezentacja wyników badania
opartego na doświadczeniach samych nauczycieli/nauczycielek, uczniów
i uczennic oraz sprawozdaniach szkół dostępnych w ramach Systemu Ewaluacji Oświaty.
Wszystkie publikacje TEA dostępne są w wersji elektronicznej.
Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.tea.org.pl oraz do kontaktu:
biuro@tea.org.pl.
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