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Szanowny Panie Ministrze! 

Z uznaniem przyjęliśmy Pańskie wypowiedzi dotyczące obowiązkowych szczepień dla 

nauczycieli, w których wyrażał Pan swój zdecydowany sprzeciw wobec takich rozwiązań. 

Cieszyliśmy się również, że we wrześniu tak stanowczo podkreślał Pan, że „Nie ma podziału na 

dzieci zaszczepione i niezaszczepione”, że na to Pan nie pozwala
1
. Z ulgą przeczytaliśmy na 

początku roku szkolnego na stronie internetowej MEiN zapis, że „Szkoła jest miejscem 

przeciwdziałania stygmatyzacji i dyskryminacji oraz eliminowania krzywdzących stereotypów, 

żadne dziecko nie może zostać wykluczone z przysługującego mu prawa do nauki”
2
. 

W naszym liście otwartym skierowanym do Pana Ministra 12.11.2021 opisaliśmy sytuację w 

szkołach w czasie pandemii, podając konkretne przykłady nadużyć i przestrzegaliśmy przed 

negatywnymi skutkami zarówno nauki zdalnej, jak i wywieranej na uczniów oraz nauczycieli presji 

dotyczącej zaszczepienia się. Wskazywaliśmy również na kwestie kwarantann i dyskryminacji. 

Z przykrością zauważamy, że problemy te zamiast się zmniejszać eskalują i zbierają 

zatrważające żniwo. 

Pan Minister z pewnością zna powstające badania naukowe dotyczące skutków nauczania 

zdalnego wśród dzieci i młodzieży w sferze emocjonalnej, psychicznej i zdrowotnej. Wynika z nich, 

że nauczanie zdalne, zamknięcie w przysłowiowych czterech ścianach i brak kontaktu 

z rówieśnikami i nauczycielami spowodowało u uczniów i studentów brak motywacji, problemy ze 

snem (zgłasza je aż 62% nastolatków
3
), 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 i agresję. Badania UMCS
4
 wykazały, że 68,4%  nastolatków  cierpi  ze względu na 

                                                           
1
 https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8241336,czarnek-nauka-zdalna-nie-ma-podzialu-uczniow-na-

zaszczepionych-i-niezaszczepionych.html [dostęp: 26.01.2022]. 
2
 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-mein-w-sprawie-udzialu-uczniow-zaszczepionych-w-

stacjonarnych-zajeciach-edukacyjnych [dostęp: 26.01.2022]. 
3 Dane za: Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, ETAT W SIECI 2.0 – Zdrowie Psychiczne polskich nastolatków w nauce zdalnej, 2021. 
4 A. Bieganowska-Skóra, D. Pankowska, Moje samopoczucie w e-szkole. Raport z badań, Lublin 2020. 
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izolację społeczną i niemożność bezpośredniego kontaktu z kolegami. Według badań 75% 

nastolatków martwi się o przyszłość, a ponad 70% wykazuje problemy emocjonalne. Skala 

problemu jest przerażająca. Oto jedna z wypowiedzi ucznia, który anonimowo wziął udział 

w projekcie „Zatroskani.pl”–Nowe Fio 2021
5
, w którym przeprowadzana jest analiza poziomu 

depresyjności i Zespołu Stresu Elektronicznego: Po co robicie te badania? Przecież i tak nas macie 

gdzieś. G*** nam pomożecie. Jak nie zdalne, to kwarantanny i zamknięcie w domu. Nie wierzymy już 

wam. To wszystko, o czym mówią badania, widzimy na co dzień. Obserwujemy wycofanie dzieci 

i młodzieży, ich lęk, niechęć, brak motywacji i poczucia obowiązku. Wiemy o uzależnieniach od 

Internetu, od gier, o depresjach.  

Tym bardziej niepokoi nas wprowadzenie do prawa oświatowego nauczania zdalnego jako 

jednej z form kształcenia (Druk 1812, art. 23-24). Bardzo wątpliwe jest również umożliwienie na 

wniosek rodziców realizacji zajęć indywidualnego nauczania z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. Z naszego doświadczenia wynika bowiem, że bardzo często uczniowie 

mający nauczanie indywidualne najbardziej potrzebują osobistego kontaktu, dotyku, często łatwo 

uzależniają się od komputera, zdarza się, że to oni też rządzą rodzicami i mogą wymuszać na nich 

wnioskowanie o zastosowanie technik kształcenia na doległość. Nauczanie zdalne dla większości 

z nich nie jest korzystne. 

Oprócz nauczania zdalnego najbardziej przykre i bolesne jest to, że mimo zapewnień, które 

składał Pan Minister jeszcze we wrześniu, mówiąc, że nie zgadza się Pan na dzielenie uczniów na 

zaszczepionych i niezaszczepionych, od 19.11.2022 Ministerstwo Edukacji i Nauki rekomenduje 

dyrektorom szkół, by umożliwili uczniom nieskierowanym na kwarantannę lub izolację domową 

udział w zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły, a w miarę możliwości także w zajęciach 

obowiązkowych w trybie stacjonarnym. Działanie takie nie ma nic wspólnego z przeciwdziałaniem 

dyskryminacji, o którym zapewniał Pan Minister, bowiem uczniowie, których rodzice podjęli 

decyzję o niepodaniu im szczepionki, są w sposób jawny pokrzywdzeni, nie mogąc przyjść do 

szkoły na zajęcia, tak jak ich koledzy. Zgłaszamy to rozwiązanie jako sprzeczne z polską 

Konstytucja, która gwarantuje równość wszystkich obywateli i określa, że „Wszyscy mają prawo do 

równego traktowania przez władze publiczne” oraz że „Nikt nie może być dyskryminowany w życiu 

politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”. Stoi ono również 

w sprzeczności z wydaną 27 stycznia 2021 roku przez Radę Europy Rezolucją, w której państwa 

członkowskie i Unia Europejska są wzywane m.in., by: „7.3.2. zapewnić, że nikt nie jest 

dyskryminowany z powodu braku szczepienia ze względu na możliwe zagrożenie dla zdrowia lub 

niechęć do szczepień”. 

Pragniemy również podnieść kwestię absurdalności i braku logiki w stosowaniu kwarantann 

jedynie w stosunku do uczniów i nauczycieli niezaszczepionych. Teraz wszyscy już wiemy, że 

szczepienie przeciwko Sars-Cov-2 nie zapobiega transmisji wirusa ani zachorowaniu na 

COVID-19, co przyznają koncerny farmaceutyczne w ulotkach informacyjnych, gdzie czytamy, że 

„okres utrzymywania się ochrony zapewnianej przez szczepionkę jest nieznany, ponieważ jest to 

nadal ustalane w badaniach klinicznych będących w toku”
6
. Skoro osoby zaszczepione również 

transmitują wirusa, dlaczego nie są wysyłane na kwarantannę? Odczuwamy to nie jako sensowną 

                                                           
5
 https://www.edukacja-zdrowotna.pl/badania-stanu-zdrowia-psychicznego/ [dostęp: 26.01.2022]. 
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ochronę zdrowia publicznego, ale pośrednie wymuszanie szczepień dzieci i młodzieży na rodzicach, 

którzy są już zmęczeni kolejnymi kwarantannami i chcą, żeby dzieci mogły wreszcie normalnie 

uczestniczyć w zajęciach. Na stronie Rządu czytamy, ze badania potwierdzają iż szczepionki są 

bezpieczne dla dzieci. Nie ma jednak żadnego odwołania do tych badań. My zaś znamy wiele badań 

naukowych, które dowodzą, że preparat ten jest bardzo niebezpieczny szczególnie dla młodej 

populacji
7
. Pośrednie wymuszanie szczepień na dzieciach i młodzieży poprzez kwarantanny, 

dopuszczanie do zajęć jedynie zaszczepionych uczniów czy zmasowaną promocję szczepień 

w mediach i w szkołach jest po prostu, w naszej opinii, haniebne. Oczekujemy zaprzestania 

stosowania takich rozwiązań, które do tego właśnie prowadzą. Naszym zadaniem jest chronić 

najmłodszych, którzy są przyszłością narodu, a nie poświęcać ich dla dobra ogółu. 

Do szczepień w sposób pośredni są również oczywiście przymuszani nauczyciele, którzy 

wysyłani na kwarantanny są pozbawiani ok. 30% swoich zarobków (brak nadgodzin, dodatków, 80% 

pensji zasadniczej). Nauczyciel mianowany, a nawet dyplomowany przebywający miesiąc na 

kwarantannie otrzymuje pensję miesięczną o wysokości 2572 zł netto. Wielu naszych kolegów jest 

4-5 raz na kwarantannie, a rekordziści nawet ósmy! Siedzenie w domu zdrowego nauczyciela, który 

mógłby i chce pracować z dziećmi nie tylko szkodzi jemu samemu, i finansowo, i prowadząc do 

stanów depresyjnych, ale również systemowi oświaty – dzieci wciąż nie mają lekcji, zagrożone jest 

zrealizowanie podstawy programowej. Nauczyciele już teraz odchodzą z pracy. A jeśli sytuacja taka 

będzie się utrzymywać, można przypuszczać, że przypadków takich będzie coraz więcej.  

Wszystkie opisane powyżej zjawiska powodują, że szkoła nie jest miejscem bezpiecznym ani 

dla uczniów, którzy są często wytykani palcami, słyszą, że przez nich inni umierają (bo nie noszą 

maseczki albo nie są zaszczepieni), ani dla nauczycieli, którzy z niepokojem idą do pracy, bo nie 

wiedzą, jak długo będą mogli cieszyć się kontaktem z młodzieża, czy nie spadnie na nich 

kwarantanna. To wszystko powoduje napięcia, stresy, agresję i złość. A my, nauczyciele, zamiast 

zajmować się uczniami i tym, jak ich kształcić i wychowywać, musimy walczyć o swoje 

podstawowe, konstytucyjne prawa. 

Apelujemy więc do Pana Ministra o zwolnienie nauczycieli z odbywania kwarantann 

i niedyskryminowanie uczniów, których rodzice podjęli decyzję o tym, że nie będą poddani 

szczepieniu. Mamy również nadzieję, że Pan Minister podtrzyma swoje stanowisko i dalej będzie 

walczył o to, żeby nie pojawił się obowiązek szczepień dla nauczycieli oraz że podejmie konkretne 

działania, aby szkoła znowu stała się miejscem bezpiecznym i przyjaznym uczniom oraz 

pracownikom. 

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 
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 Por. dr n. med. Piotr Witczak, Szczepienie dzieci i młodzieży przeciwko COVID-19. Niewielkie ryzyko, istotne korzyści, 

https://proremedium.pl/2021/07/03/szczepienie-dzieci-przeciwko-covid-19-niewielkie-korzysci-istotne-ryzyko/ 
[dostęp: 26.01.2022].   
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