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Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
Pan Miroslaw Wroblewski Dyrektor 
Zespolu Prawa Konstytucyjnego 
Mi^dzynarodowego i Europejskiego 

W odpowiedzi na pismo Nr VII.564.110.2020.AT z dnia 30 pazdziemika 2020 r. 

dotycz^cego relacji uczniow, ktorzy zostaii w dn. 28.10.2020 r. wykluczeni ze zdalnych 

lekcji w I Liceum Ogolnoksztalc^cym im. Komisji Edukacji Narodowej w Konskich 

z powodu odmowy usuni^cia ze swoich profili czerwonych blyskawic informuj?, iz 

podj^lem czynnosci celem wyjasnienia przebiegu wydarzen. Otrzymalem w dn. 28.10.2020 

r. w godzinach wieczomych przez e-dziennik librus wiadomosc od przewodnicz^cej 

samorz^du szkolnego informuj^c^ o zdarzeniach podczas zaj?c polegaj^cych na wyl^czaniu 

z lekcji za zdj^cia profilowe zwi^zane z tematyk^ protestu, wpisywaniu uwag do dziennika. 

Natychmiast sprawdzilem zapisy w e-dzienniku i nie znalazlem zadnych uwag dotycz^cych 

wymienionych zdarzen. W dniu 29.10.2020 r. po zapoznaniu si? z artykulem w Gazecie 

Wyborczej, zwrocilem si? o udzielenie wyjasnien do nauczycielek, ktore zidentyfikowalem 

po nagraniach umieszczonych w mediach spolecznosciowych. W samej tresci artykulu nie 

padaj^ zadne nazwiska procz mojego. W korespondencji telefonicznej oraz pisemnej 

poprzez e-dziennik pierwsza z nauczycielek uzasadnia swoje dzialania polegaj^ce na 

naklanianiu do usuwania symboli przekonaniem o upolitycznieniu dziatan uczniow 

polegaj^cym na umieszczaniu btyskawicy na swoich profilach nawi^zuj^cej wg niej do 

symboli z I I wojny swiatowej i strajku kobiet. Wg wyjasnien nauczycielki, uczennice 

usun^ly symbole i niech^tnie, bez zaangazowania uczestniczyly w wideo-spotkaniu. 



Na wspomnianych nagraniach pojawiaj^ si? slowa padaj^ce z ust nauczycielki o usuwaniu 

faszystowskich symboli pod grozb^ niedopuszczenia do lekcji. Z informacji uzyskanej 

telefonicznie od uczennicy wezwanej przez nauczycielk? po nazwisku do usuni^cia 

faszystowskiego symbolu z profilu wynika, ze po dwukrotnych dzialaniach polegaj^cych 

na ich usuwaniu nie zostala ona za trzecim razem zaakceptowana na lekcj?. Nauczycielka 

w pisemnym wyjasnieniu twierdzi, ze uczennica uczestniczyla w lekcji po usuni^ciu 

symbolu i na ok. 10 minut przed koncem opuscila spotkanie sama lub z powodow 

technicznych. W przypadku drugiej nauczycielki otrzymalem pisemne wyjasnienie, iz 

skierowala do uczniow prosb? o usuni^cie "grafik", poniewaz urazaj^ jej uczucia religijne. 

Cz^sc uczniow usun^lo symbole, cz^sc opuscilo zaj^cia, zas nauczycielka wlasn^ nieuwag^ 

wynikaj^c^ z realizacji tematu lekcji tlumaczy niedodanie lub przypadkowe usuni^cie 

ktoregos ucznia. Swoje dzialanie uzasadnia podobnie przeswiadczeniem o symbolice 

blyskawic nawi^zuj^cych do I I wojny swiatowej i ze Strajkiem Kobiet. Na wspomnianym 

juz nagraniu padaj^ slowa nauczycielki o obrazaniu jej uczuc religijnych. Spotkalem si? 

z samorz^dem szkolnym, ktory potwierdzil wczesniejsze zdarzenia podczas zaj?c 

polegaj^ce na wyl^czaniu z lekcji za uzywanie symbolu blyskawicy jako awatarow, 

jednoczesnie zastrzegaj^c prawo do zachowania anonimowosci wyrazone przez uczniow. 

W dn. 30.10.2020 r. przeslalem poprzez e-dziennik do obydwu nauczycielek moje 

stanowisko, w ktorym pouczam je, ze symbol Strajku Kobiet tzn. blyskawica nie jest 

symbolem faszystowskim, a grozenie uczniowi za jego uzywanie usuni?ciem czy tez 

usuwanie go z zaj?c nie jest wlasciwym i dozwolonym. O powyzszym poinformowalem 

rowniez poprzez e-dziennik kadr? pedagogiczn^ oraz uczniow szkoly. 

Pragn^lby nadmienic, ze ja osobiscie zostalem falszywie pos^dzony przez 

anonimowq licealistk? o tworzenie list uczniow bior^cych udzial w Strajku Kobiet celem 

wyci^gania konsekwencji, a Gazeta Wyborcza przytaczaj^c t? wypowiedz narazila mnie na 

ogromn^ fal? krytyki w mediach. Wystosowalem oswiadczenia do mediow, ze nigdy nie 

podejmowalam zadnych dzialan przytaczanych w tresci artykulu. 

z k / ^ 
Zpo^/a^nlem 

JasnoslWojciech 

Dyrektor I Liceuqi Ogolnoksztalc^cego 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Konskich 
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