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OR-ZU-II.0003.1.314.2018 Lublin, 30 listopada 2018 roku

Pan

Tomasz Pitucha

Radny Rady Miasta Lublin

za pośrednictwem

Pana

Jarosława Pakuły

Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Do sprawy: BRM-II.0003.1.309.2018

Odpowiadając na interpelację Pana Radnego z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie,
cyt.:  „faktu  dyskryminacji  osób  wierzących,  w  Zespole  Szkół  Nr  12  w  Lublinie  poprzez
odwołanie koncertu profilaktyczno-ewangelizacyjnego „Wyrwani z niewoli”, opierając się  na
ustnych  i  pisemnych  wyjaśnieniach  Pana Lucjana  Miciuka  dyrektora  Zespołu  Szkół  nr  12
w Lublinie  oraz  po  dokonaniu  szczegółowej  analizy  dostarczonych  dokumentów ustalono,
iż pomysłodawcą, inicjatorem oraz organizatorem koncertu zespołu "Wyrwani  z Niewoli" był
ksiądz  z  Parafii  pw.  Św.  Stanisława Biskupa  i  Męczennika w  Lublinie,  pracujący  również
w wymienionej  placówce.  Koncert  zespołu  miał  odbyć się  w użyczonej  sali  gimnastycznej
szkoły w ramach Umowy użyczenia 14 listopada 2018 roku. Jak ustalono, występ nie stanowił
wydarzenia wpisanego do kalendarza uroczystości i imprez szkolnych organizowanych przez
dyrektora szkoły, radę rodziców, czy radę pedagogiczną.

Ustalono, iż z uwagi na zastrzeżenia kilkorga rodziców odnośnie charakteru występu,
treści niektórych piosenek, a także w świetle zainicjowanego 6 listopada 2018 r. sprzeciwu
wobec organizowania na terenie szkoły koncertu (rozesłanie przez rodzica ucznia do innych
rodziców drogą elektroniczną protestu w sprawie, a następnie złożenie zastrzeżeń na piśmie
do dyrektora szkoły 7 listopada 2018 r., w podpisie 4 osoby), tego samego dnia odbyło się
spotkanie z udziałem organizatora koncertu, dyrektora szkoły oraz przedstawicieli wnoszących
sprzeciw. W wyniku rozmowy, mając na celu uniknięcie jakichkolwiek podziałów społeczności
szkolnej,  a  także  w  świetle  wyłaniającego  się  i  eskalującego  konfliktu,  organizator
przedsięwzięcia,  a  nie  dyrektor  szkoły,  podjął  decyzję  o  zmianie  miejsca  koncertu  z  sali
gimnastycznej szkoły na Centrum Konferencyjne Caritas w Lublinie. Występ odbył  się we
wskazanym miejscu  zgodnie  z  zaplanowanym terminem,  tj.  14  listopada  2018  roku,  miał
charakter dobrowolnego uczestnictwa uczniów oraz zainteresowanych mieszkańców miasta.

Wyjaśniając zgłoszone przez Pana Radnego wątpliwości, odnosząc się jednocześnie
do postawionych w interpelacji pytań podkreślam, że dotychczas  nie odnotowano żadnego
zastrzeżenia dotyczącego ewentualnej dyskryminacji osób wierzących w Zespole Szkół nr 12.
W placówce od wielu lat odbywają się cyklicznie  wydarzenia religijne i patriotyczne, konkursy,
rekolekcje, warsztaty, pikniki, misteria, akcje charytatywne z udziałem szeroko rozumianego
środowiska lokalnego. Działania te zazwyczaj integrują społeczność szkolną, czasem mogą
wywołać różnicę zdań,  dlatego dużym wyzwaniem i  zadaniem wychowawczym szkoły  jest
taktowne  i  mądre  pogodzenie  różnego  światopoglądu,  przekonań  religijnych,  czy  wyznań
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uczniów  i  ich  rodziców,  co  zapewniam  Pana  Radnego,  zostanie  podkreślone  podczas
organizowanych spotkań z dyrektorami szkół  i placówek. 

Przedstawiam  przykłady  wybranych  uroczystości  religijnych  i  patriotycznych
zaplanowanych  na  terenie  Zespołu  Szkół  nr  12  w  Lublinie  w  roku  szkolnym  2018/2019,
świadczące o respektowaniu przez szkołę zarówno preambuły,  jak i  innych wymienionych
przez  Pana  Radnego  przepisów Konstytucji  Rzeczypospolitej  Polskiej  oraz  ustawy  Prawo
oświatowe:

• Sławin dla Niepodległej w 100. rocznicę odzyskania niepodległości "Tylko tu tyle barw".
Koncert w wykonaniu artysty Piotra Selima, chórów dziecięco-młodzieżowych i gości.

• Przegląd Piosenki Patriotycznej-przedszkole.
• "Rekord dla Niepodległej". Szkoła przystąpiła do akcji w związku z zaproszeniem MEN

oraz Rady Dzieci i Młodzieży przy MEN.
• III Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych

miasta Lublin, pt.:"Lubliniacy czytają książki, kochamy Polskę-100 lat niepodległości".
• "Niech orzeł wzleci wysoko" – hołd szkół dla Niepodległej -organizatorem uroczystości

było Kuratorium Oświaty w Lublinie i Urząd Miasta Lublin.
• Akcja  "VIII Bożonarodzeniowa paczka dla Bohatera".
• Szkolny Konkurs Plastyczny o św. Janie Pawle II.
• Inauguracja Szkolnego Koła Caritas.
• Misterium Zmartwychwstania dla dzieci i młodzieży.
• Warsztaty Bożonarodzeniowe dla rodziców i dzieci.
• Kolędnicy misyjni.
• Konkurs pasyjny.
• Dzień Biblii w szkole.

W  świetle  powyższych  ustaleń  należy  uznać  zaistniałą  sprawę  za  sytuację
jednostkową  i  podkreślić  ponownie  fakt  koncyliacyjnego  rozwiązania  problemu   oraz
porozumienia  zainteresowanych  stron.  W  przypadku  jakichkolwiek  wątpliwości  dyrektor
Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie został zobowiązany, zgodnie z posiadanymi kompetencjami,
do  udzielenia  wyjaśnień  rodzicom  dzieci,  którzy  zwrócili  się  do  Pana  Radnego  z  prośbą
o interwencję w przedmiotowej sprawie. 

z up. Prezydenta Miasta Lublin
Sekretarz Miasta Lublin

Andrzej Wojewódzki
(dokument w postaci elektronicznej podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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