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Strajkujący nauczyciele 
z masowym poparciem 

w sieci. 
Hejterzy nie dają rady!

GAZETA NA STRAJK
dla nauczycieli,

uczniów i rodziców
– NR 2 –
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DAWID PODSIADŁO3
„Mam 25 lat.

Chodziłem do żłobka, przedszkola,
zerówki, potem skończyłem podstawówkę,
gimnazjum i w końcu szkołę średnią.

Prosta matematyka pokazuje, że przez
ponad połowę mojego dotychczasowego życia
przez pięć dni w tygodniu spędzałem
większość dnia pod opieką nauczycieli
w klasach i szkołach, które zaraz po moim
rodzinnym domu były dla mnie
najważniejszym miejscem, w którym
zdobywałem wiedzę o życiu.

To ludziom, których spotkałem w szkole,
w dużej mierze zawdzięczam swoją życiową
drogę i jej kształt.

Jak ktoś mnie dobrze zna, to wie, że dla
mnie nauczyciel od zawsze był
superbohaterem.

Dlatego gdy pytają mnie, czy wspieram
nauczycieli, to odpowiadam – całym sercem”.

MAJA OSTASZEWSKA 3
„Popieram nauczycieli. Jako mama uczennicy
i ucznia szkoły podstawowej całkowicie ich
rozumiem i solidaryzuję się z nimi. Walczą nie
tylko o swoją godność, ale także o godną
edukację naszych dzieci. To również oni mają
ogromny wpływ na to, na jakich dorosłych
wyrosną nasze dzieci. Na kształtowanie
społeczeństwa. Uprawiają piękny, ale trudny,
obarczony ogromną odpowiedzialnością
zawód. Należy im się szacunek i godne
traktowanie. Drodzy Nauczyciele, 
trzymajcie się!”.

ANJA RUBIK 3
„Z całego serca wspieram strajk nauczycieli!
Jestem dumna z mojej siostry, która jest
nauczycielką, i wszystkich innych nauczycieli,
którzy również 8 kwietnia zjednoczą się
i zawalczą o swoją godność!
Nauczycielki/Nauczyciele są odpowiedzialni
za przyszłe pokolenia Naszego kraju, 
za kształcenie, wychowanie, bezpieczeństwo!
To wstyd, że osoby tak ważne, z tak wielką
odpowiedzialnością ledwo wiążą koniec
z końcem! Każdy Rodzic, dla którego
przyszłość swojego dziecka jest ważna,
powinien wesprzeć ten strajk! Owszem,
będzie to chwilowe utrudnienie, ale nie ma
innego wyjścia! Nauczyciel/Nauczycielka,
który jest sfrustrowany, gdyż nie stać go/ją na
zapłacenie podstawowych rachunków, nie
mówiąc o innych ważnych elementach życia
– nie będzie w stanie być dobrym pedagogiem.
Jestem o tym przekonana! Wspierajmy
NAUCZYCIELI!”.

DOROTA ZAWADZKA 4
„Strajk w oświacie to bardzo ważna sprawa.
Gdy czytam, że rodzice w czasie strajku nie
mają co zrobić z dziećmi, to odnoszę
wrażenie, że posyłają dzieci do szkoły, bo nie
mają z nimi co zrobić. Działają świetlice, są
przyjaciółki, sąsiadki, babcie, ciocie,
organizowane przez miasta/samorządy
zajęcia. Można wziąć wolne (nie urlop).
Można wziąć dziecko do pracy. Trzeba tylko
ruszyć głową i wesprzeć nauczycieli. To oni
zajmują się waszymi dziećmi codziennie,
sprawują BARDZO ważną społeczną rolę”.

DLA MNIE NAUCZYCIEL OD ZAWSZE BYŁ

ANNA MIERZYŃSKA
ANALITYCZKA INTERNETU

31 milionów – taki zasięg wpo-
niedziałek do godz. 16 osią-
gnął w internecie temat

strajku nauczycieli. Zainteresowanie
jest ogromne istale rośnie. Mimo prób
zrobienia czarnego PR-ustrajkującym
w mediach społecznościowych zna-
czącą siłą są dziś ci, którzy popierają
protestujących nauczycieli. W czasie
weekendu iwponiedziałek to oni zdo-
minowali dyskusję internetową. Hej-
terom, często popierającym PiS, mi-
mo wielu starań nie udało się nawet zo-
hydzić Sławomira Broniarza, prze-
wodniczącego Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego, choć to właśnie zniego
strona prorządowa próbuje zrobić naj-
większego wroga zarówno rządu, jak
irodziców oraz uczniów wPolsce. 

70 tys. wzmianek i 14 mln zasięgu
wsobotę, 100 tys. wzmianek i17 mln za-
sięgu w niedzielę. W poniedziałek re-
kordowo – 137 tys. wzmianek iponad 30
mln zasięgu tylko do godz. 16. Trwa au-
tentyczna, niesterowana dyskusja wpol-
skiej sieci. Strajk nauczycieli wzbudza
ogromne emocje i angażuje rzeszę lu-

dzi, którzy na co dzień nie są tak moc-
no aktywni w sieci. Głos zabierają
wszystkie strony, których dotyka strajk,
nie tylko nauczyciele, ale też ich rodzi-
ny, poza tym rodzice i uczniowie. Ilo-
ściowo przeważają głosy zwolenników
strajku. W zestawieniach kont o naj-
większej popularności wsieci wzwiąz-
ku ze strajkiem na 20 pierwszych miej-
scach tylko jedno konto (na miejscu 18.)
jest przeciwko strajkowi – to konto por-
talu Niezalezna.pl. Wśród dziesięciu li-
derów aktywności pięć kont wspiera
nauczycieli, cztery są przeciwko, ajed-
no konto jest neutralne. Wśród postów
o największej popularności sytuacja
jest podobna: pierwszych sześć to po-
sty informacyjne i wspierające prote-
stujących (poza kontami ogólnopol-
skich mediów największe znaczenie
mają posty Doroty Zawadzkiej, znanej
z programu „Superniania”, oraz mo-
delki Anji Rubik), dopiero na siódmym
miejscu znalazł się wpis Beaty Szydło
otym, że rząd chce porozumienia zna-
uczycielami. 

Pucz nauczycielski 
albo… terroryści 
Narracja prorządowa ma trzy linie
przekazowe. Po pierwsze, mówi się

o zrozumieniu dla nauczycieli, za-
raz jednak pojawia się wielkie „ale”.
Chodzi o godzenie w dobro dzieci
przez uniemożliwienie im przy-
stąpienia do egzaminów kończą-
cych szkołę podstawową lub gim-
nazjum. W sieci pojawiają się wręcz
sformułowania o szantażowaniu

rządu przez nauczycieli przy po-
mocy dzieci, a nawet informacje,
że z powodu strajku uczniowie bę-
dą musieli powtarzać rok. Zacy-
tujmy choćby posłankę PiS Kry-
stynę Pawłowicz: „To NIE jest strajk
»szkolny«, bo NIE strajkują
UCZNIOWIE, LECZ wbrew zasa-

dom etyki nauczyc. NAUCZYCIE-
LE I WYCHOWAWCY, PRZECIW-
KO dobru UCZNIÓW!!! I to jest po-
stawa niewiarygodnie nieuczciwa,
wymierzona w całe polskie PAŃ-
STWO i demokratycznie wybrane
władze. To PUCZ NAUCZYCIEL-
SKI!”. 

Ponieważ celem takich wpisów
jest nastawienie przeciwko nauczy-
cielom reszty społeczeństwa, ich au-
torzy nie pokazują całego obrazu
rzeczywistej pracy nauczycieli, tyl-
ko wybierają tę część, która pasuje
do narracji. W ten sposób wypo-
wiadają się przede wszystkim kon-
ta anonimowe. Choćby Rambo2 na
Twitterze: „Nauczyciel, taka wdzięcz-
na praca i 11 tygodni płatnych waka-
cji… idźcie sobie k… na tydzień do
roboty kafelki kłaść, albo w Bie-
dronce towar rozkładać i wtedy po-
gadamy”. 

Trolle atakują
Broniarza 

Ostatnie oblicze prorządowej nar-
racji to metoda stosowana od daw-
na przez konta trollerskie popiera-
jące PiS: dyskredytowanie osób ko-
ordynujących protest. Na tym opar-

Wygrywają strajkujący nauczyciele – dostają masowe wsparcie 

Skany wpisów z Tweetera

JAKUB 
HARTWICH
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Burmistrz Ustrzyk Dolnych
nie czekał na falę wniosków
o urlop na żądanie z powodu
strajku nauczycieli, tylko oddał
dzieciom swoich pracowni-
ków salę konferencyjną
w urzędzie miasta i zorgani-
zował animatorów zabaw.
Podobnie było m.in. w Urzę-
dzie Miasta Krakowa i w nie-
których prywatnych firmach.

MAGDALENA MACH

Nie każdy ma babcię gotową za-
jąć się dzieckiem w czasie straj-
ku nauczycieli. Wielu rodziców
wolało nie posyłać dzieci do
szkół i przedszkoli, nie mając
pewności, czy będą tam mogły
liczyć na gwarantującą bezpie-
czeństwo opiekę. Rodzice za-
martwiali się, że ich dziecko
wnajlepszym wypadku będzie
musiało spędzić cały dzień wza-
tłoczonej świetlicy ze zbyt ma-
łą liczbą opiekunów.

Dlatego niektóre urzędy
miast, urzędy marszałkowskie
i prywatne firmy zdecydowały
się pomóc swoim pracownikom
izaoferowały opiekę nad dzieć-
mi na czas strajku nauczycieli.

Najpierw zabawa
w sali konferencyjnej,
a potem na spacerek 
Zamiast martwić się ofalę urlo-
pów na żądanie, burmistrz
Ustrzyk Dolnych Bartosz Ro-
mowicz już w piątek poinfor-
mował pracowników Urzędu
Miejskiego w Ustrzykach Dol-
nych oraz jednostek podległych,
że w przypadku strajku będą
mogli przyjść do pracy razem
ze swoimi dziećmi.

Burmistrz zwrócił się rów-
nież z prośbą do przedsiębior-
ców oraz innych instytucji znaj-
dujących się na terenie gminy,
aby także wykazali się wyrozu-
miałością i rozważyli podobne
rozwiązanie, by ułatwić rodzi-
com sprawowanie opieki nad
dziećmi w tym czasie.

W poniedziałek z propozy-
cji burmistrza skorzystało mniej
więcej 20 dzieci, które przyszły
rano do urzędu ze swoimi ma-
mami. – Dzieci bawią się w sali
konferencyjnej w urzędzie, po-
tem pójdą na spacerek. Mamy
wynajętych dwoje animatorów,
na razie na dwa dni, może będą
dłużej. Dzieci są wwieku od 4,5
do 5 lat oraz w wieku szkolnym
– opowiada Janina Sokołowska,
sekretarz Urzędu Miasta
w Ustrzykach Dolnych.

Choć dzieci są pod dobrą
opieką, to rodzice mają nadzie-
ję, że taka sytuacja nie potrwa
długo. – Dzieci są bardzo grzecz-
ne i nikomu nie przeszkadzają,
ale to nie jest dla nich właściwe
miejsce i na dłuższą metę ani
urząd, ani one nie mogą przecież
tak funkcjonować – mówi mi jed-
na zustrzyckich urzędniczek.

Podobną ofertę dla swoich
pracowników przygotował
Urząd Miasta w Krakowie. Dla
dzieci pracowników zorgani-
zowano tam specjalny pokój do
gier izabaw, azajęcia prowadzą
animatorzy. Zoferty skorzystało
kilkanaścioro dzieci.

Internauci zachwyceni:
„Oby więcej takich
pracodawców” 
Specjalną propozycję w związ-
ku ze strajkiem nauczycieli przy-
gotowała dla swoich pracowni-
ków firma Iglotechnik z Zielo-
nej Góry. Firma ogłosiła już
w czwartek: „Od poniedziałku
8 kwietnia 2019 roku do zakoń-
czenia strajku nauczycieli za-
praszamy wszystkich naszych
pracowników: Przyjdź do pra-
cy z dzieckiem”.

Ta propozycja to nie tylko
pomoc dla pracowników, ale
także gest wsparcia dla na-
uczycieli. W ogłoszeniu firmy,
które ukazało się na Facebooku,
napisano: „Rozumiemy sytu-
ację nauczycieli ipopieramy ich
postulaty. Trzymamy kciuki.
Rozumiemy też, że planowany
strajk będzie kłopotliwy dla na-
szych pracowników, którzy ma-
ją dzieci w wieku szkolnym
i przedszkolnym”. Firma za-
pewnia opiekę icałodzienną za-
bawę dla dzieci swoich pra-
cowników w sali konferencyj-
nej firmy w godzinach pracy,
czyli od 7 do 16.30. Wprogramie
gry izabawy prowadzone przez
doświadczonych animatorów,
anawet drugie śniadanie, obiad
i napoje. Internauci przyjęli ta-
ką informację z entuzjazmem:
„Jako była nauczycielka, aobec-
nie osoba wspierająca nauczy-
cieli w ich postulatach bardzo
dziękuję za zrozumienie. Oby
więcej takich pracodawców”;
„Jestem w szoku, że jeszcze ta-
kie firmy istnieją. Brawo dla dy-
rekcji i zarządu firmy za świet-
ny pomysł i pomoc pracowni-
kom oraz wsparcie nauczycie-
li”; „To się nazywa porządna fir-
ma. Brawo”. Podobnych ko-
mentarzy firma uzbierała po-
nad 200, a ten post był udo-
stępniany 2,8 tys. razy.

Gry i zabawy w firmach 
Firma Polaris z Opola wynaję-
ła profesjonalną firmę do opie-
ki nad dziećmi swoich pracow-
ników, żeby uchronić się przed
niską frekwencją pracowników.
Trzy sale konferencyjne zosta-
ły zamienione na plac zabaw
z grami, materiałami do ryso-
wania i malowania, dzieciom
udostępniono także stołówkę.

Jak informowały lokalne me-
dia, o dzieci swoich pracowni-
ków w czasie strajku nauczy-
cieli postanowiła się też za-
troszczyć firma Bridgestone.
W Poznaniu dla uczniów przy-
gotowano miejsce do zajęć pla-
stycznych w sali konferencyj-
nej w biurowcu przy fabryce.
Firma Bridgestone w Stargar-
dzie wynajęła natomiast wmie-
ście salę zabaw, w której dzieci
mogły się bawić pod opieką ani-
matorów. Rodzice mogli rów-
nież przyjść do pracy z dziec-
kiem, w biurze firmy wydzie-
lono kącik do gier i zabaw. Fir-
ma zapewnia też posiłek – obiad
i podwieczorek.

Propozycję opieki nad dzieć-
mi dla swoich pracowników
wWarszawie przygotowała tak-
że Grupa Agora. Zajęcia dla
dzieci w siedzibie firmy będą
organizowane przez cały ty-
dzień. W programie m.in. za-
bawy wgrupach ikonkursy pod
opieką profesjonalnych ani-
matorów. Propozycja jest skie-
rowana dla dzieci w wieku od 6
do 10 lat.

Profesor przyszedł na
uniwersytet z córkami 
Wiele urzędów i instytucji po-
zwalało swoim pracownikom
przyjść z dziećmi do pracy, ale
miały one pozostawać pod opie-
ką swoich rodziców. Tak było
dzisiaj w Urzędzie Miasta
w Bydgoszczy czy Urzędzie
Miasta i Urzędzie Marszałkow-
skim w Radomiu. Na takie roz-
wiązanie zdecydował się także
rektor Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w Krakowie prof. Woj-
ciech Nowak, który rozesłał wtej
sprawie w piątek maile do pra-
cowników – to w sumie 7,2 tys.
osób. – Część pracowników sko-
rzystała ztej propozycji. To głów-
nie pracownicy administracji,
ale widziano też profesora Ada-
ma Jelonka z córkami w pracy
– informuje Adrian Ochalik,
rzecznik Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego w Krakowie. Prof.
Adam Jelonek jest dyrektorem
Instytutu Bliskiego i Dalekiego
Wschodu UJ. �

Dzieci poszły z mamą do pracy. 
Bawią się w sali konferencyjnejSUPERBOHATEREM

HALINA BORTNOWSKA 3
„Z okazji tego strajku przypominamy sobie,
jak trudno, niebezpiecznie jest »uczyć« i jaka
to zasługa odważyć się na to. Kochani, nie
strajkujecie jedynie po to, by zdobyć należną
podwyżkę. Jesteście panami swojej pracy 
tym bardziej, im lepiej ją wykonujecie, a także
na miarę ważności tej pracy. Upominając się
o to, co należne, odwołujcie się do swego
prawa do skutecznej pracy. Nie możecie
godzić się na pracę zniewoloną, pozbawioną
sensu i sprawnej organizacji.

Odwagi. Trwajcie przy swoich wybranych
postulatach. Tłumaczcie to dzieciom, które
uczestniczą w waszym wysiłku. Udany strajk
w obronie pracy oświatowej jest ważniejszy
od kilku doraźnych egzaminów. Warto znieść
wysiłek i niesprawiedliwe oskarżenia.

Razem będziemy dumni z tego, do czego
się przyczynimy. I brawo ci, co obchodzą
strajk, działając jako wolontariusze
pomagający innym!”. 

DABROFZKY 3
„Tak, popieram strajk nauczycieli.

Nie może być tak, że Ludzie
odpowiedzialni za kształtowanie dzieci
i młodzieży, za to, jakimi będą ludźmi, jaką
będą posiadali wiedzę – zarabiają marne
grosze. Nie może być tak, że nie mają Oni
szacunku rodziców, że nie mają szacunku
dzieci.

Nie godzę się na to, aby rosło nam kolejne
pokolenie »analfabetów życiowych«. Wiem,
takimi łatwiej jest sterować. Przecież »ciemny
lud wszystko kupi«.

Szacunek, godziwa pensja oraz możliwości
podnoszenia kompetencji i wiedzy, tego
potrzeba Nauczycielom od całego
społeczeństwa”.

Źródła wpisów: Facebook i Instagram

to choćby hejt wobec matek
niepełnosprawnych dzieci,
które protestowały w Sejmie
w maju 2018 r., oraz wobec li-
derów strajku lekarzy rezy-
dentów. Teraz atak przy-
puszczono głównie na Sła-
womira Broniarza, prze-
wodniczącego Związku Na-
uczycielstwa Polskiego, któ-
ry jest głównym negocjato-
rem w rozmowach z rządem. 

Celem hejtu jest pokaza-
nie Broniarza jako komuni-
stycznego polityka dogada-
nego z Grzegorzem Schety-
ną, który dla własnej kariery
jest w stanie zrobić wszystko,
nawet skrzywdzić dzieci w ca-
łej Polsce. Choć taka narracja
wielu osobom może się wy-
dać nieprawdopodobna, kwit-
nie w sieci.

Hejt się nie przebija, 
dominują zwolennicy
Jeden z najbardziej znanych
propisowskich trolli
@Smok05 stwierdza: „Sztab
Strajku jest w gabinecie
Schetyny”. A@zandfos-

swaclaw dodaje: „Tu chodzi
o eurowybory i powrót post-
komunistów do władzy. Do
tego celu wzięli dzieci za za-
kładników, komunistyczna
moralność i taktyka”. Widać,
że zaangażowani w tę narra-
cję starają się maksymalnie
upolitycznić szefa ZNP, zro-
bić z niego „człowieka Sche-
tyny”, komunistę i amoral-
nego karierowicza.

Jednak nawet na Twitte-
rze, który do tej pory dawał
większe możliwości kontro-
lowania przekazu niż Face-
book, debatę zdominowują
zwolennicy strajku. Dwa naj-
bardziej popularne konta na
temat strajku to konto Związ-
ku Nauczycielstwa Polskie-
go i samego Sławomira Bro-
niarza, dopiero na trzecim
miejscu jest Beata Szydło.
Wśród najczęściej retweeto-
wanych wpisów na czele
znajdują się wpisy młodych
ludzi, także wspierających
strajk nauczycieli. 

Nawet w zestawieniu naj-
bardziej aktywnych twitte-

rowiczów propisowskie trol-
le zostały pokonane: pierw-
sze miejsce zajmuje konto
@KNiemirski (i nie jest to
konto bota), a na dalszych
miejscach przeciwnicy
i zwolennicy strajku są w po-
dobnych ilościach. Także
atak na Broniarza zdaje się
na razie nie wychodzić po-
za internetową bańkę zwo-
lenników PiS. Przynajmniej
w pierwszy dzień strajku
hejt na przewodniczącego
ZNP nie przynosi oczeki-
wanych skutków. 

W tym momencie w sie-
ci wygrywają strajkujący
– dostają masowe wsparcie
mimo wysiłków trolli. Z in-
nych akcji wiemy, że pro-
pisowskie trolle są w stanie
wygenerować w sieci
wzmianki o maksymalnym
zasięgu ok. 3 milionów.
Przy zasięgu generowanym
przez strajk nauczycieli na
poziomie kilkudziesięciu
milionów trolle nie mają
szans się przebić ze swoją
narracją.�

mimo wysiłków trolli

Tak wczoraj bawiły się dzieci w sali konferencyjnej ustrzyckiego magistratu
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BARTOSZ BAŃKA / AGENCJA GAZETA, SŁAWOMIR KAMIŃSKI / AGENCJA GAZETA (2), FACEBOOK, INSTAGRAM



Praca 
z dziećmi
Pracownicy ośrodka
pomocy społecznej
pracują wraz z dziećmi

Lektura
„Wyborczej”

Szkoła Podstawowa nr 67
w Gdańsku. Nauczyciele

czytają wczorajsze
wydanie naszej „Gazety

dla Nauczycieli, Uczniów
i Rodziców”

Transparent
– Jest taka przejmująca cisza.
Bardzo bym chciał, żeby ta
cisza już się skończyła, ale
będzie ona musiała trwać tak
długo, aż zostaniemy
wysłuchani – mówi
Przemysław Staroń,
Nauczyciel Roku 2018 r. 
On także uczy w II LO
w Sopocie
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Odwiedziny
Nauczycieli SP nr 58

w Gdańsku odwiedza
prezydent miasta

Aleksandra Dulkiewicz

Klucze
Wiszą na kółkach

w Liceum Sportowym
na osiedlu Tysiąclecia

w Poznaniu

Były pączki
Tramwaje Warszawskie

zapewniły opiekę
nad dziećmi swoich

pracowników

Koleżeństwo
Strajk w  IX LO

im. Klementyny
Hoffmanowej 
w Warszawie
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– Okręgowe komisje
egzaminacyjne 
są gotowe –
zapewnia Marcin
Smolik, dyrektor
Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej. Ale
decyzji o tym, 
co będzie ze
szkołami, w których
do egzaminów
jednak nie dojdzie,
nie ma

JUSTYNA SUCHECKA
MAŁGORZATA ZUBIK AGATA
KULCZYCKA

Egzaminy to potężne przedsięwzięcie
– gimnazjalistów, ósmoklasistów i ma-
turzystów jest w tym roku mniej wię-
cej 1 mln. Tylko druk i dystrybucja ar-
kuszy kosztują 24 mln zł. Egzamin gim-
nazjalny powinien się rozpocząć wśro-
dę 10 kwietnia, ósmoklasisty w ponie-
działek 15 kwietnia.

– Wysyłamy przesyłki z egzamina-
mi zgodnie z harmonogramem – in-
formuje Smolik. Izapewnia, że po stro-
nie okręgowych komisji wszystko jest
gotowe. Gorzej jest wsamych szkołach.
Choć według Związku Nauczycielstwa
Polskiego strajkuje blisko 80 proc. szkół,
w Ministerstwie Edukacji Narodowej
zachowują spokój. 

Wiceminister Maciej Kopeć w po-
niedziałek mówił, że nie widzi zagro-
żenia, bo wierzy, iż „nauczyciele po-
zostaną z uczniami”: – Terminy egza-
minów są ustalone ustawowo. Ten głów-

ny, kwietniowy, wynika z tego, że do
egzaminów przystępuje kilkaset ty-
sięcy uczniów i potrzebny jest czas na
sprawdzenie ich prac.

Dotąd w dodatkowym terminie
– w tym roku 3-5 czerwca – do egzami-
nu przystępowała tylko garstka
uczniów, którzy nie mogli tego zrobić
wcześniej z powodów losowych, np.
choroby. Tym razem zainteresowanie
czerwcowym terminem może być
znacznie większe. – Oficjalne decyzje
otym, co czeka uczniów, którzy nie bę-
dą mogli napisać egzaminów w ter-
minie, zapadną dopiero wtedy, gdy po-
znamy skalę. Podejmiemy odpowied-
nie kroki – zapewnia Smolik.

W całym kraju trwa łapanka na
członków komisji egzaminacyjnych
i nadzorujących przebieg egzaminów
w szkołach. MEN specjalnym rozpo-
rządzeniem umożliwiło zatrudnianie
w komisjach nawet tych, którzy nigdy
nie uczyli. Wystarczy, że będą mieli
„kwalifikacje pedagogiczne”. Na tej
podstawie już wniedzielę gotowość do
pracy zadeklarowała m.in. poseł PiS
Krystyna Pawłowicz. „Ja się zgłosiłam.
Walczymy o Polskę!” – napisała.

Samorządy próbują pomóc dy-
rektorom szkół. Kielecki ratusz przy-
gotował np. listę pracowników, którzy
mają uprawnienia pedagogiczne. Wsa-
mym ratuszu to 28 osób, oprócz tego
uprawnienia ma 350 pracowników
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzi-
nie.

Ale ministrów, urzędników i poli-
tyków do pomocy może nie wystar-
czyć. Sygnały o trudnościach z plano-
waniem egzaminów płyną zcałego kra-
ju. Kołobrzeg, Koszalin i Świdwin już
zaalarmowały kuratorium, że nie są
w stanie przeprowadzić egzaminów,
bo posypały się składy komisji.

– Nie jestem w stanie z tymi osoba-
mi, które zadeklarowały, że nie będą
strajkować, czyli trzema katechetka-
mi oraz kadrą kierowniczą, przepro-

wadzić egzaminu – wyjaśnia Elżbieta
Rasała, dyrektorka SP 15 w Kielcach.

W Gimnazjum nr 9 w Rzeszowie
z52 zatrudnionych nauczycieli nie straj-
kuje tylko dwoje, a w szkole jest 190
gimnazjalistów. By przeprowadzić eg-
zamin, dyrektor przez pierwsze dwa
dni potrzebuje 13 komisji w sumie z 26
nauczycielami, awpiątek, podczas eg-
zaminów językowych, potrzeba aż 30
nauczycieli. – Nie wyobrażam sobie,
jak w tej sytuacji miałbym zgodnie
z obowiązującym prawem i procedu-
rami zorganizować egzaminy – mówi
Marian Pietryka, dyrektor gimnazjum.
Do pomocy przy egzaminach na Pod-
karpaciu zgłosiło się 117 osób, na Ma-
zowszu – ok. 350.

– Dyrektorka napisała do nas, że eg-
zaminy raczej się nie odbędą, ale sy-
tuacja się zmienia, mamy czekać na
kolejne komunikaty – opowiada ma-
ma gimnazjalisty z warszawskiej Bia-
łołęki. Idodaje: –Popieram nauczycieli.
Jest mi jednak przykro, że jedne dzie-
ci napiszą egzamin w terminie, a inne
nie. Będę miała poczucie krzywdy. 

Wielu dyrektorów dopiero jutro się
dowie, czy nauczyciele powołani do
zespołów egzaminacyjnych kilka ty-
godni temu i odpowiednio przeszko-
leni wskomplikowanych procedurach
wybiorą pracę czy strajk. 

I szukają rozwiązań. Niektórzy już
zdecydowali, że połączą uczniów
w większe grupy (MEN na to pozwo-
liło). 

– Córka ma dysleksję. Miała pisać
w osobnej sali z kilkorgiem innych
uczniów – opowiada mama ósmokla-
sistki z Warszawy. Martwi się, że mo-
że to utrudnić pisanie egzaminu, i za-
stanawia, czy może to być podstawą
do ewentualnego unieważnienia wy-
niku. Jak udało nam się nieoficjalnie
ustalić, fala odwołań na takiej właśnie
podstawie to jedna z największych
obaw w okręgowych komisjach egza-
minacyjnych. �

PiS liczy, że z każdym dniem straj-
ku w oświacie będzie malało
poparcie dla nauczycieli w społe-
czeństwie. – Mamy badania, że nie-
przeprowadzenie egzaminów
w szkołach uderzy w nauczycieli,
ale też w Koalicję Europejską
– mówi „Wyborczej” polityk obozu
władzy. 

AGATA KONDZIŃSKA

PiS w rozmowach z nauczyciela-
mi od początku nie ustępuje ich
żądaniom. W nieoficjalnych roz-
mowach politycy obozu władzy
twierdzą, że nie mogą spełnić po-
stulatów nauczycieli, bo to zachę-
ciłoby kolejne grupy zawodowe, by
domagać się podwyżek. 

Dlatego od piątku wicepre-
mier Beata Szydło nie miała dla
nauczycieli żadnych nowych pro-
pozycji. A jedyne porozumienie,
jakie podpisała, to umowa z kra-
jową sekcją oświaty „Solidarno-
ści”. Wywołało ono sprzeciw wie-
lu lokalnych struktur „S”, które
przyłączyły się do strajku Związ-
ku Nauczycielstwa Polskiego. 

Kluczowa dla obu stron ma być
środa, kiedy zaczynają się trzy-
dniowe egzaminy gimnazjalne
(ósmoklasiści będą je mieli od 15
kwietnia). – Jesteśmy zdetermi-
nowani, żeby te egzaminy prze-
prowadzić. Jeśli się uda, wytrąci-
my nauczycielom ich najważniej-
szą kartę przetargową w rozmo-
wach z rządem – mówi nam jeden
z ważnych polityków PiS. 

Inny też to potwierdza: – Egza-
miny są najważniejsze. Jeśli za-
bezpieczymy komisje, zmieni się
temperatura tego sporu. Nie wy-
obrażam sobie, by dyrektorzy
szkół nie współpracowali tutaj
z kuratorami i Centralną Komisją
Egzaminacyjną. To egzamin pań-

stwowy i odpowiedzialność jest
większa niż przy podjęciu decyzji
o strajku. Przecież dyrektorzy nie
będą tego sabotować. 

W PiS panuje ostrożny opty-
mizm, że do egzaminów dojdzie.
– Jeśli tak, to dynamika strajku bę-
dzie zupełnie inna, może wtedy
znów siądziemy do rozmów. Oczy-
wiście jeśli nam się nie uda, wej-
dziemy w zupełnie nową fazę kon-
fliktu, ale dziś trudno przewidzieć
konsekwencje – mówi nam jeden
z doradców premiera Mateusza
Morawieckiego. 

Politycy obozu rządzącego li-
czą, że z każdym dniem strajku
w oświacie będzie malało popar-
cie dla nauczycieli w społeczeń-
stwie. – Mamy badania, że nie-
przeprowadzenie egzaminów
w szkołach uderzy w nauczycieli,
ale też w Koalicję Europejską
– ujawnia polityk obozu władzy. 

Bo PiS od początku konf liktu
oskarża polityków PO o współor-
ganizowanie strajku. Wicemar-
szałek Adam Bielan mówił ostat-
nio w TVN 24, że „akcja, którą pan
Broniarz organizuje od wielu mie-
sięcy, była zaplanowana już w ze-
szłym roku w gabinecie Grzego-
rza Schetyny”. Szef ZNP Sławo-
mir Broniarz odrzuca te oskarże-
nia. Związek tuż przed wygrany-
mi przez PiS wyborami w 2015 r.
zorganizował wielki protest w War-
szawie przeciwko rządowi PO-
PSL.

PiS bardzo dokładnie będzie
też analizował spływające z całe-
go kraju dane o tym, ile placówek
przystąpiło do protestu. Politycy
obozu władzy będą próbowali wy-
kazać zależność między regiona-
mi, w których szkół strajkuje naj-
więcej, a poparciem dla Platfor-
my Obywatelskiej, by udowodnić
tezę o upolitycznieniu protestu. �
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Egzaminy niepewne

Superbohaterki
„Wysokich Obcasów”
też są z nauczycielami

12 wspaniałych kobiet 
i 12 niesamowitych historii. 

Jedna z nich została wczoraj
wieczorem Superbohaterką

„Wysokich Obcasów”. 
Swoją nagrodę przyznali także
czytelniczki i czytelnicy. O tym, 

kto zdobył tytuł, można
przeczytać na wysokieobcasy.pl.

A specjalnie dla „Gazety
Strajkowej dla Nauczycieli,

Uczniów i Rodziców. Narodowego
Buntu Szkolnego” uczestniczki

wczorajszej gali pokazały, że są
całym sercem za nauczycielami.

Taki plan ma rząd 
na protest nauczycieli
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Warszawscy adwokaci pro bono
pomogą prawnie nauczycielom bio-
rącym udział w strajku. – To nasz
obywatelski obowiązek – mówią.

ANITA KARWOWSKA

W poniedziałek po południu pre-
zydium Okręgowej Rady Adwo-
kackiej w Warszawie zdecydowało,
że będzie udzielać bezpłatnych po-
rad prawnych strajkującym na-
uczycielom i dyrektorom szkół.

– To nasz wyraz społecznej soli-
darności, wartości, na której opie-
ra się adwokatura – mówi mec. Mi-
kołaj Pietrzak, dziekan warszaw-
skiej ORA. Od środy do końca ty-
godnia codziennie po południu (w
godz. 15-19) w siedzibie ORA (Al.
Ujazdowskie 49) adwokaci i apli-
kanci będą odpowiadać na pytania
pracowników szkół związane ze
strajkiem. 

– Pierwsze już do nas dotarły. Na-
uczyciele chcą np. wiedzieć, czy i ja-
kie konsekwencje prawne za udział
w strajku grożą im, czy można wpu-
ścić do szkoły dziecko, gdy więk-
szość nauczycieli strajkuje – mówi
mec. Sylwia Gregorczyk-Abram.
Do adwokatów napisała też na-
uczycielka, która obawia się potrą-
cenia wynagrodzenia, bo w ponie-
działek podpisała w szkole listę straj-

kujących, a przebywa na rocznym
urlopie na podratowanie zdrowia. 

Bezpłatną pomoc prawną za-
proponował nauczycielom w me-
diach społecznościowych też mec.
Michał Wawrykiewicz z inicjatywy
Wolne Sądy. – To nasz obywatelski
obowiązek. W sytuacji gdy w szko-
łach odbywa się zastraszanie na-
uczycieli, solidarność naszego śro-
dowiska jest im szczególnie po-
trzebna. Z ekonomicznego i etycz-
nego punktu widzenia strajk na-
uczycieli jest głęboko uzasadniony.
Godność nauczycieli jest dziś po-
niewierana – mówi. 

Prawnicy z Wolnych Sądów
przygotowali również dla prawni-
ków poradnik na temat ich praw
w czasie strajku (dostępny online
na profilu facebookowym WS).
Przypominają m.in., że strajk jest
legalny i każdy nauczyciel zatrud-
niony w szkole ma prawo wziąć
w nim udział, także kiedy nie nale-
ży do związków zawodowych;
w czasie strajku nikt nie musi zmu-
sić nauczyciela do wykonywania
pracy; nauczyciel musi przyjść do
szkoły w godzinach pracy, ale po-
wstrzymuje się od wykonywania
pracy, za udział w strajku nie moż-
na nauczyciela zwolnić, prowadzić
wobec niego postępowania dyscy-
plinarnego ani ukarać karą po-
rządkową. �

Adwokaci pomogą nauczycielom

JUSTYNA SUCHECKA,
MAŁGORZATA ZUBIK, PCG

Sławomir Broniarz, szef ZNP: – Za-
równo w przypadku referendum, jak
i strajku Związek zbiera dane z pu-
blicznych samorządowych szkół,
przedszkoli, placówek oświatowych
i zespołów szkół. Zespół szkół,
w skład którego może wchodzić kil-
ka podmiotów, jest dla nas jedną pla-
cówką.

W Toruniu do protestu przystą-
piło 66 placówek oświatowych, w tym
17 przedszkoli. W Lublinie strajko-
wało co drugie przedszkole. – W ca-
łym województwie łącznie do straj-
ku przystąpiło 77,56 proc. oświato-
wych placówek – informował Jerzy
Sołtysiak, zachodniopomorski wi-
cekurator oświaty. To m.in. 124 ze 194
przedszkoli i 339 z 385 podstawówek.

Pusto było też w szkołach i przed-
szkolach w stolicy. Na Ursynowie
przyszło do nich rano niespełna 70
dzieci. Niecałe 300 dzieci zjawiło
się w placówkach na Targówku, a na
Bielanach tylko 25 uczniów pod-
stawówek i ok. 50 przedszkolaków.
I 50 maturzystów, którzy pracowa-
li przed egzaminami w XLI LO im.
Lelewela.

Zastrajkowała też Szkoła Podsta-
wowa nr 16, w której uczy się syn pre-
zydenta Warszawy Rafała Trza-
skowskiego. Była to jedna z trzech
placówek, których dyrektorzy kilka
dni temu deklarowali, że strajku
u nich nie będzie. Trzaskowski za-
brał syna na poranne posiedzenie
sztabu kryzysowego.

O godz. 10 było wiadomo, że do
strajku przystąpiło 8328 nauczycie-
li z ponad 10 tys., którzy powinni o tej
porze być w pracy. W sumie protest
w stolicy objął ponad 320 z 376 szkół.
Strajkowała też większość z 351
przedszkoli.

Protest zupełnie inaczej widzi Mi-
nisterstwo Edukacji Narodowej. Z da-
nych, które resort zebrał w ponie-
działek do godz. 12, wynikało, że straj-
kowało tylko 48,5 proc. placówek, ale
wiceminister Maciej Kopeć, który
o tym mówił, nie udzielił dziennika-
rzom odpowiedzi na pytanie o licz-
by bezwzględne. Dlatego nie wiado-
mo np., czy MEN zespoły szkół liczy
jako jedną czy kilka placówek ani czy
w liczbie ogólnej placówek znajdu-

ją się m.in. szkoły policealne, w któ-
rych uczą się dorośli.

– Pewne dane zbieramy, ale
przede wszystkim kuratorzy moni-
torują sytuację pod kątem bez-
piecznych i higienicznych warun-
ków pracy. To priorytet. Patrzymy,
na ile ta sytuacja jest dla rodziców
trudna, czy dyrektor i samorząd wy-
pełniają nałożone obowiązki – mó-
wił wiceminister Kopeć.

Pytany o to, gdzie jest minister
Anna Zalewska, stwierdził, że pra-
cuje już nad rozwiązaniami legisla-
cyjnymi, które wynikają z zawarte-
go z „Solidarnością” porozumienia
i mają wejść w życie od września
(główny punkt to 9,6 proc. podwyż-
ki).

Około południa konferencję pra-
sową zorganizowała wicepremier
Beata Szydło. Jeszcze w niedzielę

„sukcesem” nazywała podpisywane
z „S” porozumienie, w poniedziałek
już tyle optymizmu w jej wypowie-
dziach nie było.

Krytykowała ZNP i Forum Związ-
ków Zawodowych, chwaliła „S”, któ-
ra „potrafiła wznieść się ponad”.
– Rozmowy nie do końca były pro-
wadzone z wolą podpisania poro-
zumienia. Trudno się dogadać, gdy
ktoś ma bardzo nieelastyczną po-
stawę – komentowała Szydło dzia-
łania ZNP i FZZ. – Nie chcę już wra-
cać do tego, co było. Odpowiedzial-
nością dorosłych jest uspokojenie
sytuacji w oświacie. Chcemy za-
prosić pozostałe centrale związko-
we do prowadzenia rozmów. Wię-
cej możemy osiągnąć, rozmawiając
przy stole, niż stawiając w nieko-
rzystnej sytuacji nauczycieli
i uczniów.

Broniarz odpowiadał: – Jeżeli ja
jestem dla pani premier problemem,
to mogę się odsunąć na bok. Niech
pani premier rozmawia z 600 tysią-
cami nauczycieli.

Z wyliczeń ZNP wynika, że obie-
cana na wrzesień podwyżka to
wzrost wynagrodzenia zasadnicze-
go netto o 198 zł dla stażysty, 204 zł
dla nauczyciela kontraktowego, 232 zł
dla nauczyciela mianowanego i 271 zł
dla dyplomowanego. Związek chce
zaś dwóch podwyżek po 15 proc. – od
stycznia br. (z wyrównaniem) i od
września. Czyli od ok. 600 do 800 zł.

Studzeniu nastrojów nie poma-
gała małopolska kurator oświaty Bar-
bara Nowak. Na antenie Radia Kra-
ków pytana była o rozporządzenia
ministra edukacji o bezpieczeństwie
i higienie w publicznych i niepu-
blicznych szkołach i placówkach, na
które powołują się dyrektorzy, za-
mykając szkoły. 

Zdaniem Nowak to narzędzie
prawne nie daje takiej możliwości.
– W takiej sytuacji mamy dwie stro-
ny sporu – są nauczyciele i reszta spo-
łeczeństwa. Tak być nie może – mó-
wiła.

Trwający w szkołach strajk ma się
odbywać „do odwołania”. Broniarz
podkreślał, że związki nie mają po-
wodów, by się z niego wycofać.

Uczniowie ze Strajku Uczniow-
skiego na wtorek na godz. 12 zapla-
nowali manifestację solidarnościo-
wą przed siedzibą MEN. �

Strajk, jakiego nie było 

Wicepremier Beata Szydło i szef kancelarii premiera Michał Dworczyk przekonywali wczoraj nauczycieli, 
że nie mają powodów do strajku
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Przedsiębiorcy mają
pomysł na podwyżki 
– Część podwyżek dla nauczycieli
można sfinansować z Funduszu
Pracy – wskazują organizacje zrze-
szające przedsiębiorców. 

HUBERT ORZECHOWSKI

„Uważamy, że w przypadku przed-
stawienia przez rząd oferty pod-
wyżek płac nauczycieli część bra-
kujących środków na ten cel moż-
na jednorazowo (tj. dla budżetu 2019
r.) sfinansować właśnie z Funduszu
Pracy” – to najważniejsze zdanie
wspólnego listu przedsiębiorców
do rządu w sprawie protestów na-
uczycieli.

List podpisali przedstawiciele
czterech największych zrzeszeń sku-
piających prywatny biznes, są to Bu-
siness Centre Club, Lewiatan, Pra-
codawcy RP oraz Związek Rzemio-
sła Polskiego.

Fundusz Pracy powstał przed
wojną w 1933 r. Działał do 1939 r.,
a po 1945 r. reaktywowano go dwa
razy: zaraz po wojnie i w 1989 r. Je-
go zadanie to wypłacanie zasiłków
dla bezrobotnych, organizowanie
szkoleń dla pracowników, zarzą-
dzanie robót publicznych czy roz-
wój pośrednictwa pracy. Składki na
fundusz opłacają przedsiębiorcy, ale
wchodzą weń także dotacje budże-
towe i unijne oraz odsetki od zgro-
madzonego kapitału. Ze względu na
niską stopę bezrobocia Fundusz Pra-
cy rośnie. W grudniu na jego koncie
znajdowało się aż 15,7 mld zł.

Rządzący chętnie do niego się-
gają: od 2017 roku z Funduszu po-
krywa się koszty programu „Za ży-
ciem”, zaś od ubiegłego roku – pro-

gramu „Maluch plus”, czyli rozbu-
dowę sieci żłobków. Wypłaty trzy-
nastej renty i emerytury, którą obie-
cano w nowej „piątce Kaczyńskie-
go”, też mają być sfinansowane wła-
śnie z Funduszu Pracy – choć nie cał-
kowicie.

Przedsiębiorcy protestują prze-
ciwko „niekonsultowanym i nie-
uprawnionym wydatkom rządu
z Funduszu Pracy” i domagają się
rozmów na temat jego przyszłości.
To jednak przyszłość, bo według
przedsiębiorców sytuacja związana
ze strajkiem nauczycieli wymaga
nieszablonowych rozwiązań.

„Wobec groźby strajku nauczy-
cieli jako pracodawcy zgłaszamy jed-
norazową propozycję iofertę. Jakość
kształcenia jest wyzwaniem cywili-
zacyjnym Polski i dobrem, o które
winno dbać całe społeczeństwo” – czy-
tamy w dokumencie. „Niestety, ob-
serwujemy obecnie krańcową de-
gradację statusu zawodu nauczycie-
la, wwiększości wynikającą zniskich
zarobków, zwłaszcza w porównaniu
z wieloma innymi grupami zawodo-
wymi” – dodają przedsiębiorcy.

Stąd propozycja wykorzystania
środków z Funduszy Pracy. Na ko-
niec listu sygnatariusze wyrażają po-
parcie dla strajkujących nauczycie-
li. „Jednocześnie (...) popierając sta-
nowisko związków nauczycielskich,
apelują do rządu o pilne przesta-
wienie stanowiska negocjacyjnego,
które uwzględniać będzie naszą pro-
pozycje i pozwoli na zakończenie
konfliktu w tak ważnym społecznie
momencie, zwłaszcza z perspekty-
wy uczniów gimnazjum i klas
ósmych” – kończą swój apel praco-
dawcy.�

Gotowość strajkową
zadeklarowało
niemal 80 proc.

szkół oraz
przedszkoli i tam 
w poniedziałek

nauczyciele
wstrzymali się 

od pracy – wynika 
z informacji 

Związku
Nauczycielstwa

Polskiego. 
To ponad 15 tys.

placówek.
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