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                        List otwarty  do Kuratora  Warmińsko -Mazurskiego 
 
    Obserwując ostatnie działania Pana i Pańskiego  przełożonego ministra  
Przemysława Czarnka przypominają mi się lata okresu komunizmu. 
Wypowiedzi przedstawicieli resortu edukacji postrzegam nie jako troskę o 
polską szkołę  lecz jako próbę zastraszenia środowiska nauczycielskiego i 
ograniczania swobód obywatelskich, w tym także uczniów i wychowanków. 
Pozwolę sobie zauważyć,  że z podobnymi działaniami resortu edukacji 
wobec pedagogów mieliśmy do czynienia w okresie  masowych strajków w 
szkołach w 2019r., gdzie pod pretekstem „diagnozowania sytuacji”,  władza 
starała się wpływać na zachowania nauczycieli, ograniczać ich aktywność 
strajkową oraz  dyskredytować w oczach społeczeństwa. 
        Zwracam uwagę, że protesty społeczne różnych środowisk, w tym 
strajki robotników w latach 70 tych i 80 tych, również były traktowane 
przez  ówczesną władzę jako działania naruszające obowiązujący wtedy 
porządek prawny. Tak chętnie odwołujecie się Państwo do etosu i haseł 
wielkiego ruchu społecznego jakim była „Solidarność”. Nie chcecie 
pamiętać, że  była to walka nie tylko o realizację postulatów ekonomicznych 
ale także o wolność i swobodę wypowiedzi oraz godność jednostki ludzkiej. 
Swoimi wypowiedziami, zachowaniami i działaniami sprzeniewierzacie się 
tym ideom. Podkreślacie wielokrotnie , że szkoła powinna być wolna od 
ideologii. A czym innym jak nie ideologicznym oddziaływaniem jest nauka 
religii szkołach oraz organizowanie wszelkich uroczystości z 
obowiązkowym udziałem osób duchownych, czy innych przedsięwzięć dla 
uczniów uwzględniających obowiązkowe praktyki religijne (np. msze 
święte), w tym dla uczniów i nauczycieli pozostających poza wspólnotami 
religijnymi.   
   Krytykując zachowania młodego pokolenia, odbieracie im prawo do 
ekspresji wypowiedzi. Jestem przekonany, że każdy z nas, Pan, ja, czy 
minister Czarnek w latach swojej młodości, w chwilach emocji a czasami 
bezradności używaliśmy mocnych określeń jako werbalnych reakcji  na 
nieakceptowane a narzucane nam  sytuacje. Atakując młodych ludzi, nie 
proponujecie rozmowy z nimi o przyczynach i powodach ich zachowań. 
Chcecie mieć tylko wiedzę kto uczestniczy w protestach i jakie postawy 
reprezentują nauczyciele. Chowacie się za pandemią. Zgodnie z opiniami 
naukowców z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Uniwersytetu 
Warszawskiego, otwarcie szkół i nauczanie stacjonarne w znacznie  
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większym stopniu przyczyniło się do wzrostu zakażeń, niż odbywające się 
w Polsce protesty. W tej sytuacji uprawnione jest stwierdzenie, że to  
decyzje administracji rządowej w sposób istotny wpływają na coraz 
większo liczbą zakażeń, a nie zachowania nauczycieli i protestujących osób.  
Nie zauważacie, że na naszych oczach tworzy się silne społeczeństwo 
obywatelskie, świadome, z jednej strony zagrożeń dla swobód jednostki z 
drugiej mające poczucie  wartości jakimi są prawa obywatelskie.  
   W mojej ocenie, postawa młodych ludzi, nie jest porażką systemu edukacji 
i nauczycieli, jak to widzi Pan minister. Jest dowodem na to, że dziesiątki 
tysięcy nauczycieli, w swojej codziennej pracy, potrafi kształtować postawy  
uczniów i wychowanków, jako osób świadomych swoich oczekiwań i 
otwartych na potrzeby innego człowieka. Zamiast być dumnym z tego, że 
młode pokolenie ma odwagę manifestować swoje poglądy wzorem tych, 
którzy walczyli z systemem autorytarnym, staracie się ich zastraszyć. 
      Pozwolę sobie podkreślić, że Polska ratyfikowała Konwencję o Prawach 
Dziecka.   Artykuły od 12 do 14  nakładają na państwa-strony obowiązek 
zapewnienia dzieciom prawa do swobodnego wyrażania własnych 
poglądów. Może zanim zacznie  się podejmować konkretne a restrykcyjne 
działania wobec uczniów warto  zapoznać się z regulacjami gwarantującymi 
swobody obywatelskie. 
     Mam nadzieję, że działania Pana Kuratora i podległych Mu pracowników 
okażą się nieskuteczne  w zastraszaniu  uczniów i nauczycieli, a wzajemne 
kontakty kuratoryjnej administracji oświatowej z pedagogami oraz Ich 
związkową reprezentacją cechować będzie  szacunek i realizm dotyczących 
trudnych zjawisk  aktualnego systemu edukacji.  
 
 
                                                                       Janusz Koziński 
                                                 Prezes Warmińsko-Mazurskiego Okręgu  
                                                      Związku Nauczycielstwa Polskiego 


