
Oświadczenie złożone 

przez senatora Rafała Ślusarza 

na 24. posiedzeniu Senatu 

w dniu 4 sierpnia 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej 

Szanowna Pani Minister! 

Placówki szkolne zmuszone zostały ustawami wprowadzonym przez Platformę Obywatelską do realizo-

wania ideowych wytycznych lewicy i prowadzenia programów antydyskryminacyjnych, których fundamenty 

ideowe z gruntu są fałszywe i tworzą w dziecku fałszywy obraz rzeczywistości. 

W ramach walki ze specyficznie rozumianą dyskryminacją mówi się naszym dzieciom, że homoseksua-

lizm jest taką samą seksualną normą jak heteroseksualizm. Podobnie transseksualizm i interseksualizm mają 

być takimi samymi normami. Próbuje się kwestionować tak podstawowe i uniwersalne fakty jak to, że ro-

dzimy się jako mężczyźni i kobiety, a nie jako czyste płciowo karty. 

Warto również zwrócić uwagę na niekorzystne implikacje narzucanej ideologii dla programów propopula-

cyjnych i działań przeciwdziałających przemocy seksualnej. 

W tym kontekście proszę o odpowiedź na następujące pytania. 

1. Ustawa w obecnym kształcie nie zabezpiecza dostatecznie przed uzurpacją lewicowych środowisk do 

prowadzenia ideologicznych zajęć. W preambule podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego wprowadzonej rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z 30 maja 2014 r. znajdu-

je się zapis: „Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji”. Jakie dzia-

łania są planowane, aby uwolnić dyrektorów i nauczycieli od obowiązku propagowania nieprawdziwych, 

szkodliwych i demoralizujących treści już w nadchodzącym roku szkolnym? 

2. Aktualne treści prowadzonych lekcji szkolnych praktycznie są niekontrolowane. Centrum Inicjatyw 

UNESCO oraz „Lambda Warszawa” rozpoczęły przygotowania kadry liderów (szkolenia finansowane przez 

Fundację Batorego), którzy metodą kaskadową szkolą nauczycieli wychowania do życia w rodzinie na terenie 

całej Polski. Celem jest włączenie, pod hasłem tolerancji i równości, do zajęć wychowania do życia w rodzi-

nie permisywnej edukacji seksualnej. Styl przeprowadzania zajęć na szkolnych lekcjach, podczas których 

zostaną użyte pomoce „naukowe”, np. obrazki pokazujące seks między mężczyznami w ramach opisywania 

dzieciom alternatywnej rzeczywistości, jest w wyłącznej gestii prowadzącego, a wszystko to mogą być zaję-

cia antydyskryminacyjne. Jeśli prowadzącym zajęcia będzie gej, który nie jest dyskryminowany z powodu 

swojej orientacji, może z dużą swobodą w obecności dzieci wypowiadać się o swoich eksperymentach seksu-

alnych. Jakie narzędzia kontroli przekazywanych dzieciom treści stworzyło lub zamierza stworzyć minister-

stwo, tak by lewicowa indoktrynacja nie odbywała się w ramach zajęć wychowania do życia w rodzinie 

i zajęć antydyskryminacyjnych? 

3. Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej włączy się w proces i będzie naciskało w kwestii wypowiedze-

nia ratyfikacji konwencji CAHVIO, która zobowiązuje Polskę do prowadzenia zajęć permisywnej edukacji 

seksualnej oraz zajęć antydyskryminacyjnych z użyciem pojęć neomarksistowskiej ideologii, takich jak np. 

płeć kulturowo-społeczna lub tożsamość płciowa? 

4. Kodeks Równego Traktowania jest realizacją projektu „Wdrażanie standardów równego traktowania 

w edukacji i instytucjach publicznych” w ramach programu „Obywatele dla Demokracji” finansowanego 

z funduszy we współpracy z Fundacją im. Heinricha Boella w Polsce oraz Fundacją im. Stefana Batorego 

Georga Sorosa. Szkoły pozyskują korzyści materialne w zamian za możliwość demoralizacji najmłodszego 

pokolenia. W jaki sposób deklaracje Pani Minister, że szkoła będzie bezpieczną ideologicznie placówką, 

odnoszą się do faktów podpisywania przez szkoły Kodeksu Równego Traktowania, który zapewnia obecność 

w szkołach takim organizacjom, jak np. Kampania Przeciw Homofobii? 

Rafał Ślusarz 


