
 DO RODZICÓW I UCZNIÓW 

Drodzy rodzice i uczniowie, 

 Strajk nauczycieli i pracowników oświaty rozpoczął się 8 kwietnia 2019r, 

a jak się wczoraj dowiedzieliśmy,  zawieszony zostanie w sobotę – 27  kwietnia. Był to dla 

nas, nauczycieli, czas niezwykle trudny, pełen wahań i wątpliwości. Niejednokrotnie emocje 

doprowadzały do łez, doświadczaliśmy na przemian: nadziei, poczucia wspólnoty, bezsilności 

i rezygnacji. 

 Przecież zaczynaliśmy akcję protestacyjną z przekonaniem, że do strajku nie dojdzie. 

Liczyliśmy na mądrość i odpowiedzialność rządzących, na to, że wszyscy uznajemy edukację 

za wspólne dobro. Dlatego procedury strajkowe rozpoczęły się już w lutym, wtedy też zostały 

sformułowane nasze postulaty. Niestety, rząd pozostał głuchy na nasze argumenty. Zatroskani 

o dobro szkoły i każdego w niej ucznia, musieliśmy podjąć trudną decyzję: STRAJKUJEMY! 

 Powodem strajku muszą być pieniądze, bo tak stanowi polskie prawo – inaczej strajk 

byłby nielegalny. Jednak równie ważnym powodem naszego sprzeciwu jest nieudana reforma 

edukacji, która już we wrześniu spowoduje wielki chaos w szkolnictwie średnim (podwójny 

rocznik, przeładowane klasy i podstawy programowe, absurdalnie rozrośnięta biurokracja). 

 Szanowni  Państwo! Strajk nie był skierowany przeciwko Wam i Waszym dzieciom, 

nie był to też protest polityczny – był on wyrazem naszej niezgody na obecną rzeczywistość 

edukacyjną i degradację zawodu nauczyciela. 

 Drodzy uczniowie! Nigdy nie byliście zakładnikami! Jesteście dla nas ważni 

i zwyczajnie Was lubimy! Myślimy o Waszej przyszłości i czujemy się za Was 

odpowiedzialni. Dlatego podjęliśmy decyzję o klasyfikacji maturzystów, mimo że wymagało 

to zawieszenia strajku przez niektórych z nas i osłabiło siłę naszego protestu. 

Ten czas wiele nas nauczył – podjęliśmy się rzeczy dobrej, ale niełatwej – musieliśmy 

wysłuchać wielu niesprawiedliwych i krzywdzących komentarzy. Teraz bardziej niż dotąd 

będziemy wymagać szacunku i uznania wartości naszej pracy. Jesteśmy wdzięczni tym, 

których wsparcie i życzliwość dodawało i dodaje nam sił. 

Stanowczo podkreślamy, że powrót nauczycieli do pracy przed zbliżającymi się 

maturami nie jest naszą przegraną czy sukcesem rządu. To wynik trudnych i dramatycznych 

decyzji zrodzonych z nauczycielskiego poczucia odpowiedzialności i zwykłej ludzkiej 

przyzwoitości. 

Pamiętajmy, że tylko mądre narody doceniają wartość edukacji! 

strajkujący nauczyciele 
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