
LIST OTWARTY MŁODZIEŻY 

Szanowni Państwo, 

zaniepokojeni obecną sytuacją w oświacie, statusem nauczyciela we współczesnej Polsce i 

stosunkiem Rządu do ostatnich wydarzeń, zwracamy się do naszych nauczycieli w celu 

okazania poparcia dla ich działań. My, niżej podpisani uczniowie XXVII LO im. Tadeusza 

Czackiego w Warszawie, uważamy, że nauczyciele, jako osoby kształtujące postawę kolejnych 

pokoleń, zasługują na lepsze wynagrodzenie ich pracy i większy autorytet w społeczeństwie. 

Codziennie obserwujemy ich ciężką pracę, poświęcenie dla naszego dobra – często to właśnie 

oni są dla nas oparciem, gdy na naszej drodze ku dorosłości pojawiają się  przeszkody i 

wyzwania, osobami, do których możemy się zwrócić o pomoc. To właśnie w Czackim, który 

nazywamy naszym drugim domem, relacje między uczniami i nauczycielami zawsze były 

podstawą kształtowania naszej społeczności. Dzięki nim, możemy realizować swoje pasje i 

marzenia, jednocześnie otrzymując solidne wykształcenie. Jesteśmy więc, przede wszystkim, 

wdzięczni nauczycielom i pracownikom naszej szkoły za codzienną serdeczność, pomoc. Za 

wszystko. 

Wbrew niektórym obiegowym opiniom, rozumiemy i wspieramy działania naszych nauczycieli 

– tak jak i oni od zawsze nas wspierają. Nie chcemy być traktowani jako przeciwnicy 

nauczycieli, „druga strona”, choć często – tak, jak naszych rodziców – stawia się nas w takiej 

roli. Wierzymy, że szkoła to znacznie więcej, niż realizacja podstawy programowej. Widzimy, 

jak w naszej szkole udaje się na co dzień przełamywać podział nauczyciele-uczniowie-rodzice. 

Wiemy, że właśnie w ten sposób tworzą się społeczności oparte na zaufaniu i silnych więziach. 

Choć to nie my strajkujemy, ale nasi nauczyciele, zdajemy sobie sprawę, że choć pierwszym (i 

jedynym możliwym w takim przypadku) postulatem jest ten o poprawę warunków pracy i płac, 

to nie jest to jedyna myśl i idea strajkujących. Właśnie dlatego, że nie jesteśmy od naszych 

nauczycieli oddzieleni – wiemy, że to postulat i wyraz troski o całą naszą społeczność, czy 

szerzej, całą edukację. Mamy nadzieję, że strajk będzie okazją do rozpoczęcia dyskusji o 

przyszłości polskiej oświaty. 

My, uczniowie, rozumiemy frustrację nauczycieli z powodu obecnej sytuacji. Obecnie średni 

wiek nauczyciela to aż 42 lata – i, według OECD,  tylko 2,4% piętnastolatków chce zostać w 

przyszłości nauczycielami. Chcemy, żeby dzięki temu strajkowi młodzi ludzie zaczęli 

dostrzegać potencjał pracy wychowawców kolejnych pokoleń.  

Dziękujemy także za wzór zaangażowania w walkę o prawa nas wszystkich, nieustępliwość w 

walce o nasze wspólne prawa.  

 

 

 

 

 

 

 


