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Szanowny Panie Pośle!  

Czasy, w których przyszło nam żyć, wielu z nas zaskoczyły, wyzwania, przed którymi stanęliśmy, 

wielu przerosły, trudności – wielu przygniotły. Zwracamy się do Pana w imieniu ponad 200 nauczycieli z 

całej Polski, którzy tworzą Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla 

Wolności”, bowiem bardzo nas niepokoi to, co obserwujemy w szkołach i innych placówkach 

oświatowych oraz w życiu społecznym i rodzinnym w obecnych czasach.  

Brak motywacji, lęki, depresje, próby samobójcze (od stycznia do maja br. aż trzykrotnie wzrosła 

liczba prób samobójczych wśród dzieci w wieku 7-12 lat), a z drugiej strony złość, agresja, brak szacunku 

dotykają zarówno uczniów, studentów, jak i nasze grono – nauczycieli, ale także nas jako rodziców i jako 

obywateli. Spływają do nas informacje o bardzo wielu aktach segregacji, które mają miejsce w szkołach. 

Podamy tylko kilka wybranych (więcej przedstawiliśmy w liście otwartym skierowanym 12.11 br. do 

ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, który wysłaliśmy mailowo do wiadomości wszystkich 

posłów na tego samego dnia z adresu: wolninauczyciele@gmail.com): 

1. Nauczyciele niezaszczepieni w przypadku, gdy mieli zajęcia z uczniem (nawet siedzącym na samym końcu sali, w której są 

cały czas otwarte okna), u którego stwierdzono pozytywny wynik testu PCR, są z automatu wysyłani przez dyrektorów na 

kwarantannę i chociaż są zdrowi, nie mogą pracować (nawet zdalnie!) oraz są pozbawieni 20% swojej pensji zasadniczej 

oraz wszelkich dodatków, premii i zapłaty za godziny nadliczbowe. 

2. Uczniowie niezaszczepieni z automatu odbywają areszt domowy, nazywany kwarantanna, podczas gdy ich zaszczepieni 

koledzy mogą korzystać z należnej wszystkim swobody. 

3. W Radomiu z powodu jednego pozytywnego testu PCR u pani wicedyrektor zamknięto całą szkołę liczącą 900 uczniów, a 

nauczycielowi, który się temu przeciwstawił zagrożono karą dyscyplinarną. 

4. W szkole podstawowej w Puławach i w szkole ponadpodstawowej w Warszawie dyrekcja organizowała wycieczkę 

współfinansowaną z ZFSŚ, ale wyraźnie zaznaczyła, że mogą z niej skorzystać tylko zaszczepieni pracownicy. 

5. W szkole podstawowej w Gdańsku przedstawiono następujące zarządzenie dyrektora: „a) dzieci, które nie będą nosić 

maseczki zasłaniającej usta i nos, będą otrzymywały ujemne punkty z zachowania”. 

6. W szkole podstawowej w Sandomierzu uczeń po otrzymaniu ujemnych punktów za nienoszenie maseczki i po 

reprymendzie nauczyciela wymiotował. 

7. W szkole podstawowej w Szczecinku dzieci bez masek mają kategoryczny zakaz wstępu do szkoły. 

8. W szkole podstawowej w Zielonej Górze dzieci z klas 1-3 są straszone policjantem i mandatami za brak maseczki. 

9. W szkole podstawowej we Włocławku dzieci są zastraszane do tego stopnia, że boją się wyjść do toalety i cały dzień 

wstrzymują potrzeby fizjologiczne, jeśli zapomną maseczki. 

10. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego wysłał do studentów list z zapowiedzią wprowadzenia zakazu wstępu na uczelnię dla 

niezaszczepionych studentów. 

11. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wydał zarządzenia
1
, zgodnie z którymi 

osoby niezaszczepione nie mogą brać udziału w zajęciach klinicznych z pacjentem. 

12. Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie wydał zarządzenie, zgodnie z którym osoby, które do 30 listopada się nie 

zaszczepią, nie zostaną dopuszczone do pracy i zajęć dydaktycznych
2
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1
 https://www.ump.edu.pl/koronawirus [dostęp: 12.11.2021] 

2
 Zarządzenie nr 204 Rektora Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie z dnia 22 listopada 2021 roku. 
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Powyższe i podobne im zachowania oraz zarządzenia uważamy za skandaliczne i 

nieuprawnione! Oburzający jest fakt, że w szkołach już ma obecnie miejsce faktyczna segregacja, chociaż 

przyjęcie tzw. szczepionki jest przecież dobrowolne, a osoby zaszczepione tak samo transmitują wirusa 

Sars-Cov-2 i tak samo się zarażają! Świadczy o powyższym chociażby to, że – jak podaje Ministerstwo 

Zdrowia - w tygodniu od 19 do 26 listopada zanotowaliśmy w Polsce 157 916 zakażeń koronawirusem, z 

czego wśród niezaszczepionych wykryto 89 078 dodatnich wyników, a wśród w pełni zaszczepionych 

68 838, czyli w tygodniu tym w pełni zaszczepieni stanowili 43,59% wszystkich zakażeń, a 

niezaszczepieni 56,41%. Koncerny farmaceutyczne podają w swoich ulotkach informację, że „Okres 

utrzymywania się ochrony zapewnianej przez szczepionkę jest nieznany, ponieważ jest to nadal ustalane w 

badaniach klinicznych będących w toku”
3
. 

Szanowny Panie Pośle, czy zgadza się Pan na taki absurd, że inaczej traktowane są osoby 

zaszczepione, a inaczej niezaszczepione, choć szczepienie jest dobrowolne i wszyscy transmitują wirusa? 

Czy to nie jest skandaliczne i haniebne? Czy chce Pan kolejnych podziałów, narastania agresji i stanów 

lękowych, depresyjnych u Polaków, u Pana wyborców? Czy to naprawdę ma pomóc zwalczyć wirusa 

czy jest raczej zapowiedzią wprowadzania konsekwentnie i powoli systemu totalitarnego w Polsce? 

Czy bliska jest Panu myśl, że mogą powstać izolatoria – tym razem naprawdę polskie obozy 

koncentracyjne? 

Czy na pewno chce Pan oglądać takie obrazki, jak te, które docierają z Australii, Holandii czy 

Austrii? Czy chce Pan pozbawić pracy, edukacji i dostępu do służby zdrowia połowę polskiego 

narodu?! To tak naprawdę już się dzieje, bo niektórzy urzędnicy są wyjątkowo nadgorliwi i chcą się wybić 

na krzywdzie innych. Czy nie powinniście Państwo raczej ukrócić takiego postępowania?   

Apelujemy, aby opowiedział się Pan przeciwko wszelkim formom wprowadzania podziałów, 

dyskryminacji, przymusu szczepień, łamania ustawy o ochronie danych osobowych!  Od Pana postawy 

zależy, czy zostaną wprowadzone, uprawomocnione totalitarne mechanizmy rodem z Orwellowskiej 

powieści, czy Polska pozostanie wierna Konstytucji RP, która gwarantuje równość wszystkich wobec 

prawa i zabrania dyskryminowania w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z 

jakiejkolwiek przyczyny (art. 32). Proszę wziąć pod uwagę, że większość Polaków jest przeciwna 

segregacji i stała się świadomymi wyborcami, którzy zaczęli patrzeć politykom na ręce. Tego, jak będzie 

Pan głosować, nie da się ukryć. To obciąży nie tylko Pana sumienie, ale również zostanie rozliczone przez 

historię oraz przez wyborców. 

Apelujemy o przeciwstawienie się wszelkim działaniom, które legalizują akty dyskryminacji i 

wpisują nasz kraj na niechlubną listę państw stosujących sanitarny apartheid! My jako Polacy 

zostaliśmy już wielokrotnie dotknięci różnymi formami władzy totalitarnej i dlatego jesteśmy szczególnie 

zobowiązani do chronienia naszego państwa przed jakimkolwiek totalitaryzmem, także sanitarnym. 

Powinniśmy stać się wzorem dla innych narodów, jak należy walczyć o równość wobec prawa, jak 

należy walczyć z totalitarnymi zapędami niektórych polityków. 

Liczymy na Pana głos przeciwko planowanej ustawie segregacyjnej! 

 

Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności” 

 

 Agnieszka Pawlik-Regulska, prezes 

 Jarosław Dąbrowski, wiceprezes 

 Bogusława Cesarz, członek Zarządu 

 Aleksandra Orlicka, członek Zarządu 

 Anna Stefańska, członek Zarządu  

 

                                                           
3 Por. Ulotka dla pacjenta do szczepionki Comirnaty, str. 27; Ulotka dla pacjenta do szczepionki COVID-19 Vaccine Moderna, str. 
24; Ulotka dla pacjenta do szczepionki COVID-19 Vaccine AstraZeneca, str. 27; Ulotka dla pacjenta do szczepionki COVID-19 
Vaccine Janssen, str. 28. 


