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Dariusz Grodziński
Rady Miasta Kalisza

Odpowiadając na interpelację w sprawie promowania akcji  radnych Miasta Kalisza
w szkołach publicznych, uprzejmie informuję, co następuje:

Kształtowanie  w  dzieciach  i  młodzieży  postaw  prospołecznych  oraz  rozbudzanie
szeroko pojmowanej empatii to bardzo ważny aspekt wychowawczy jednostek oświatowych.
Kaliskie  szkoły  chętnie  włączają  się  we  wszelkie  działania  o  charakterze  dobroczynnym
o zasięgu regionalnym, jak i ogólnopolskim. Każdy szczytny cel promowany przez osoby życia
publicznego, bez względu na sprawowane funkcje, ma wpływ na stopień zainteresowania
tematem  i  zaangażowania  w  sprawę.  To  rodzice  i  uczniowie  dobrowolnie  deklarują
przystąpienie do akcji charytatywnej oceniając ją przez pryzmat potrzeby czynienia dobra,
oceny  celowości  działań,  własnych  upodobań,  czy  też  własnych  możliwości  finansowych
i organizacyjnych. 

Promowanie idei dobroczynności i pomaganie na różnych płaszczyznach to nadrzędny
cel każdego człowieka. Wybór i przystąpienie szkoły do rożnego rodzaju akcji charytatywnych
to dobrowolna decyzja tej społeczności. Z informacji uzyskanej z Wydziału Edukacji wynika,
że  do  akcji  wsparcia  służb  na  granicy  „Jesteśmy  z  Was  dumni”  przystąpiło  V  Liceum
Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu, gdzie również mieścił się punkt zbiórki
darów.  Jak  podkreśla  pani  dyrektor  liceum, zgodę  na udział  w akcji  wyraziła  z  uwagi  na
wieloletnią tradycję V LO (ponad 30 lat) angażowania się w działalność charytatywną (zbiórki
żywności,  kwesty  uliczne  WOŚP,  Honorowe  Krwiodawstwo)  i  podejmowanie  aktywności
w ramach  Szkolnego  Wolontariatu  (w  szczególności  klas  mundurowych).  Informacja
w sprawie  akcji  została  przekazana  na  pomocą  dziennika  elektronicznego  o  treści  jak
w załączniku do pisma. 

Rozpropagowanie  w  szkołach  podjętej  inicjatywy  pomocy  Schronisku  dla
Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta w Kaliszu pozostawiam w Pana gestii.

                                                                                                    Prezydent Miasta Kalisza
 /…/

                     Krystian Kinastowski 
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Sz. P.
Krystian Kinastowski
Prezydent Miasta Kalisza

Interpelacja w sprawie promowania akcji radnych miasta Kalisza w szkołach publicznych.

Doszły  do  mnie  informacje,  a  w  przypadku  jednej  placówki  także  zrzuty  z  ekranu,  że
publiczne  szkoły  w  Kaliszu  promują  zbiórkę  organizowaną  przez  dwóch  radnych,  z
koalicyjnego  klubu  PIS,  za  pośrednictwem  wiadomości  w  oficjalnych  dziennikach
elektronicznych.

Cytuję:  „Dzień dobry Drodzy Rodzice. Nasza szkoła weźmie udział  w akcji  organizowanej
przez  Przewodniczącego  Rady  Miasta  Tadeusza  Skarżyńskiego  i  Radnego  Artura
Kijewskiego „Jesteśmy z Was dumni. (…)”

Nie oceniam samej istoty zbiórki, nie to jest moim celem ani intencją. Zwracam jednak uwagę
na  fakt,  że  dotąd  szkoły  miały  obowiązek  trzymać  zdrowy  dystans  wobec  akcji
organizowanych  przez  polityków.  Czy  wystąpiła  w  tym  zakresie  trwała  zmiana,  czy  to
indywidualne  zezwolenie,  na  tego  typu  aktywność  radnych  w szkołach?  Ile  szkół  i  jakie
przystąpiło do tego przedsięwzięcia? 

Czy w związku z powyższym mogę liczyć na rozpropagowanie w szkołach pilnej zbiórki na
rzecz wyciągnięcia z problemów finansowych Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św.
Brata Alberta w Kaliszu, którą razem z Panią Agnieszką Świderską obecnie prowadzę?

Z poważaniem

/-/ Dariusz Grodziński

Radny Rady Miasta Kalisza


