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                           Puławy, dnia 10.02.2015r. 

Małgorzata Sadurska                                                                                                                                                                                       

Poseł na Sejm RP 

Szanowna Pani 

Joanna Kluzik – Rostkowska  

Minister Edukacji Narodowej 

 

Pani Minister, 

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu to uczelnia                            

o ugruntowanej renomie. Międzynarodowa kadra, innowacyjność, a przede wszystkim 

wysoki poziom nauczania sprawiły, że znalazła się ona w czołówce szkół wyższych. 

WSKSiM prowadzi nie tylko działalność dydaktyczną dla swoich studentów.                  

Toruńska uczelnia wychodzi poza swoje mury, docierając do młodych ludzi z ofertą 

m.in. warsztatów edukacyjnych „Zrozumieć media”.  

Warsztaty organizowane przez WSKSiM prowadzone są przez profesjonalnych 

redaktorów na co dzień pracujących w mediach. Stanowią one bardzo ważnym element 

edukacji medialnej, poszerzają wiedzę uczniów – gimnazjalistów i licealistów                         

o informacje z zakresu funkcjonowania mediów, przymiotów charakteryzujących pracę 

dziennikarza – tj staranność, rzetelność i obiektywizm, jak również ujawniają różne 

techniki manipulacyjne stosowane w przekazach medialnych tzw. mediów 

mainstreamowych. 

Dlatego zaskoczeniem dla mnie był Pani list z dnia 09.02.2015r. skierowany                 

do Dyrektorów Szkół w sprawie warsztatów „Zrozumieć media”. 

List ten w mojej opinii jest jawną szykaną, nieuprawnioną ingerencją                           

i dyskredytowaniem toruńskiej uczelni. Tak kategoryczna opinia Pani Minister może 

być uznana przez władze szkół za obowiązującą dyrektywę, której celem jest 

doprowadzić do zaniechania współpracy z WSKSiM w ramach prowadzonych 

warsztatów. Jest to jako żywo cenzura prewencyjna blokująca możliwości zdobywania  
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przez młodych ludzi rzetelnej wiedzy o funkcjonowaniu współczesnych mediów                    

w Polsce. 

Jakim prawem w swoim piśmie podważa Pani wiarygodność i renomę toruńskiej 

uczelni? Czy kwestionuje Pani sens funkcjonowanie na polskim rynku edukacyjnym 

szkoły, która nie tylko dostarcza wiedzę, ale również kształtuje postawy obywatelskie 

młodych Polaków? Dlaczego Pani Minister przeszkadzają warsztaty organizowane 

przez WSKSiM, natomiast nie przeszkadza niekontrolowane wchodzenie do placówek 

oświatowych tzw. seksedukatorów? Dlaczego w przypadku podmiotów forsujących                 

w szkołach edukację seksualną lub przemycających ideologię gender nie było takiej 

Pani reakcji, jak w przypadku warsztatów „Zrozumieć media”? Dlaczego nie reagowała 

Pani na liczne protesty rodziców, którzy interweniowali w sprawie programu 

„Równościowe przedszkole” czy organizowanych w ramach godzin lekcyjnych 

„pogadanek” z zakresu tzw. edukacji seksualnej?  

Oczekuję pilnej odpowiedzi na wszystkie postawione przeze mnie pytania  

 

Z poważaniem, 
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