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Na podstawie art. 192 Regulaminu Sejmu RP, składamy na ręce Pana Marszałka interpelację
skierowaną do Ministra Edukacji Narodowej Pani Joanny Kluzik-Roztkowskiej dotyczącą dyskryminacji
Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz działań ograniczających dostęp młodzieży szkół
średnich oraz gimnazjów do zajęć umożliwiających zdobycie wiedzy z zakresu medioznawstwa i
dziennikarstwa.
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INTERPELACJA
w sprawie dyskryminacji Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz działań
ograniczających dostęp młodzieży szkół średnich oraz gimnazjów do zajęć umożliwiających
zdobycie wiedzy z zakresu medioznawstwa oraz dziennikarstwa

Szanowna Pani Minister
Do szkół średnich w całym kraju wysłany został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej list dotyczący
organizacji przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej warsztatów medialnych ,,Zrozumieć
media,,. List Pani Minister ma jednoznaczny, negatywny wydźwięk zniechęcający dyrektorów
placówek do organizowania razem z uczelnią warsztatów medialnych „Zrozumieć media”. Warsztaty
dziennikarskie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej organizowane są od ponad pięciu lat.
Uczestniczyło w nich przeszło pięć tysięcy uczniów gimnazjów i liceów i do tej pory nie budziło to
niepokoju żadnego z ministrów edukacji. Dzisiejsze media odgrywają bardzo ważną rolę w życiu
każdego z nas, a w szczególności wśród młodzieży. Dlatego śmiało można powiedzieć, że tematyka
związana z tworzeniem i odbiorem faktów medialnych jest bardzo ważna w odbiorze przez młodego
człowieka. Z uwagi na to ,że sam kilkukrotnie organizowałem warsztaty ,,Zrozumieć media,, w kilku
miastach województwa łódzkiego , z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić , że warsztaty te
prowadzone są w sposób niezwykle profesjonalny oraz obiektywny. Wiedza zdobyta podczas
warsztatów nie jest możliwa do zdobycia w trakcie zwykłych zajęć szkolnych. Dlatego uważam ,że
przesłane przez Panią pismo jest jaskrawym przykładem dyskryminacji uczelni, która reprezentuje
odmienny od Pani światopogląd ideowy. W związku z powyższym zwracam się o odpowiedź na
następujące pytania:

-czy działaniem zasadnym zarówno pod względem merytorycznym jak i ekonomicznym było
rozesłanie do szkół średnich w całej Polsce listu zniechęcającego dyrektorów i nauczycieli do
uczestnictwa młodzieży szkolnej w warsztatach medialnych ,,Zrozumieć media,, skoro
domniemane nieprawidłowości wystąpiły tylko w jednej ze szkół?;
-jaki był dokładny koszt rozesłania listów do szkół dotyczących udziału uczniów w warsztatach
medialnych ,,Zrozumieć media,, ;
- czy organizacja oraz udział uczniów w warsztatach medialnych ,,Zrozumieć media,, jest
zabroniona przepisami prawa;
-czy skierowany do dyrektorów średnich list dotyczący organizacji warsztatów medialnych
,,Zrozumieć media,, nie jest przejawem dyskryminacji uczelni reprezentujących światopogląd
katolicko-patriotyczny?

