
Czas potulnych i wystraszonych uczniów już minął

Przygotowała Karolina Słowik, dziennikarka „Gazety Wyborczej”

Czas potulnych i wystraszonych uczniów już minął. Dzisiejsi licealiści i uczniowie podstawówek są gotowi 

zawalczyć o swoje w każdej ważnej dla siebie sprawie. Może MEN w końcu doceni ich odwagę, świadomość 

i zaangażowanie?

Kiedy ja chodziłam do szkoły - ok, wybaczcie mi boomerski początek - mam wrażenie, że my, uczniowie, nie 

byliśmy tak świadomi swoich praw, jak roczniki, które teraz przechodzą przez szkołę.

Zdawałam maturę w 2007 roku: przetestowałam - jako drugi rocznik - uruchamianie gimnazjów za minister 

Krystyny Łybackiej, a dalej, za czasów ministra Romana Giertycha - już jako licealistka - przeżywałam z 

młodszymi kolegami pomysł wprowadzenia obowiązkowych mundurków do podstawówek i gimnazjów. Na 

korytarzach mojej szkoły (dzieliliśmy budynek też z gimnazjalistami) emocje były ogromne. Pamiętam, że 

byliśmy oburzeni, trochę wystraszeni, że ktoś z góry coś nam zabiera. Ocenia nas za to, jak jesteśmy ubrani, 

uczesani. Protesty były w Warszawie. Uczniowie wyszli na Krakowskie Przedmieście z transparentem: 

"Mundurki precz! Własny styl, dobra rzecz!". Ale nie w Jeleniej Górze, tu nikt nie odważył się zrobić nic więcej

poza wyrażeniem oburzenia na szkolnym korytarzu. I to szeptem, ściszonym głosem, żeby przypadkiem 

któryś z nauczycieli nie usłyszał. O zmianach, jakie przeżyłam na własnej skórze, nikt z nami nie rozmawiał, 

nikt nas o zdanie nie pytał.

Teraz też nikt uczniów o nic nie pyta, nikt się do nich nie zwraca. Ale oni dopominają się tego i walczą o 

swoje na wszystkich frontach. Nie tylko ci z Warszawy, ale też z Ostrołęki, Opola, Piotrkowa Trybunalskiego.

Do uczniów nikt nie mówi

Podczas gdy fiński rząd organizuje całą konferencję poświęconą pytaniom dzieci, nasi uczniowie od 

polskiego ministra edukacji doczekali się zaledwie kilku pogardliwych stwierdzeń o tym, że "grupka uczniów 

nie będzie decydować o egzaminach", a tzw. zgubieni uczniowie, z którymi nie ma kontaktu, to ci, którzy 

jeszcze przed epidemią nie przykładali się do nauki. Ani słowa o wielkim wysiłku, jakim są zdalne lekcje, o 

trudnej sytuacji, jaką jest epidemia, o strachu, braku poczucia bezpieczeństwa. Ale o to, żeby minister 

usłyszał jak im ciężko, uczniowie jednak walczą: w grupie, albo w pojedynkę.

Ania, licealistka z Opola już w połowie marca wysłała list do redakcji "Wyborczej" opisując,   jak w praktyce 

wyglądają zdalne lekcje: wstaje codziennie o 7.50, swoją pracę kończy o 22, czasem o 23. Przerw w ciągu 

dnia ma kilka: na śniadanie, obiad, kolację i spacer z psem. "Ćwiczenia, które dostaję w większości 

przypadków, muszę odesłać na następny dzień (nawet, gdy takiej lekcji nie mam na kolejny dzień w planie 

zajęć). Jest to strasznie męczące i już, choć minął dopiero tydzień, psychicznie i fizycznie nie daję rady. Na 

lekcjach na których, mówiąc szczerze, w szkole nigdy nie robiliśmy za wiele, nagle zrobiły się notatki na dwie
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kartki A4".

Chodzi im nie tylko o trudy e-lekcji, ale też o zwykłą komunikację. "Bez testów nie wchodzę na testy" - to 

tylko jedna z wielu petycji, napisana w tym semestrze przez uczniów. Ta grupa żąda "przeprowadzenia 

powszechnych testów koronawirusowych w każdej szkole", która szykuje się do przeprowadzenia matury 

między 8 a 29 czerwca.

Wcześniej, gdy nie było jeszcze wiadomo, czy matury w ogóle się odbędą, a rząd i ministerstwo edukacji - w 

starym stylu - nie kłopotało się tym, że ok. 700 tys. uczniów (ósmoklasistów i maturzystów) trwa w wielkiej 

niepewności, powstał (oczywiście na Facebooku) Ruch Protestujących Maturzystów. Chcieli tylko tyle, by 

ktoś ich poinformował: będzie ta matura, czy jej nie będzie. To wtedy usłyszeli od MEN, że to nie oni 

decydują. Ostatecznie ministerstwo jednak łaskawie rozpisało harmonogram.

Nawet jednak po ogłoszeniu szczegółowych wytycznych sanitarnych, uczniowie wciąż wyrażają swoje 

niezadowolenie: - Rząd nie konsultuje z nami niczego. Egzaminy chcą zorganizować na siłę, żeby uzasadnić 

przeprowadzenie wyborów - mówi Weronika z Ostrołęki, jedna z autorek petycji o przełożenie egzaminów. - 

Gdy zobaczyłam liczbę zakażeń i przeczytałam nowe wytyczne, złapałam się za głowę. Może i umieralność 

w mojej grupie wiekowej jest niska, ale przecież po maturach wrócimy do domów, do rodziców, dziadków - 

dodaje.

O swoich obawach napisała na Twitterze. Okazało się, że wielu uczniów myśli podobnie. Założyli grupę na 

Messengerze. - Jest nas już kilkadziesiąt osób. Swój apel wysłaliśmy już wszędzie: do MEN, CKE, nawet do 

Kancelarii Prezydenta - mówi Weronika.

Co z wyborami, co z klimatem, co z moją olimpiadą?

Wiktoria Korzecka, uczennica II klasy wrocławskiego LO im. Bolesława Krzywoustego, postanowiła 

zawalczyć o inną sprawę. 10 maja miała zagłosować w wyborach po raz pierwszy w życiu. Nie zagłosowała, 

bo wybory się nie odbyły. Napisała więc do MEN apel: niech minister edukacji wyjaśni uczniom tę sytuację, 

skoro podręczniki z wiedzy o społeczeństwie potwierdzają, że była ona niezgodna z prawem.

- Przygotowuję się do matury z WOS-u na poziomie rozszerzonym. Po sześć godzin w tygodniu uczymy się o

tym, co mówi konstytucja o przeprowadzeniu wyborów zgodnie z prawem. A potem nagle okazuje się, że to 

wszystko jest nieważne, bo rząd decyduje inaczej - tłumaczy Wiktoria. - Po co uczymy się o kodeksie 

wyborczym, skoro jego zapisy nie ustalają porządku wyborów? Może to wszystko już nieaktualne? Może 

trzeba więc unieważnić maturę z WOS-u? Wycofać podręczniki? - zastanawia się i wzywa ministra 

Piontkowskiego to wyjaśnienia uczniom tej sytuacji. - Może być na Facebooku - dodaje Wiktoria.

To nie koniec listy tematów ważnych dla uczniów. Ci   zaangażowani w Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, 

walczą też o rzetelną wiedzę o globalnym ociepleniu przekazywaną na e-lekcjach     na rządowej platformie 

epodręczniki. "Jako młodzi ludzie żądamy, by nasze prawo do wiedzy było respektowane. Przekazując nam 

wiedzę niepełną, zmanipulowaną, pokazujecie, że nie macie wobec nas szacunku" - napisali w swoim liście 
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otwartym.

Zabierają też zdecydowany głos w sprawach istotnych tylko dla nich. Nie boją się zadać pytania 

organizatorom olimpiady przedmiotowej, którzy długo nie odpowiadają na ich pytania o zasady przyznawania

tytułu laureata. Oliwia Patera, licealistka z Piotrkowa Trybunalskiego, która przeszła II etap olimpiady 

ekologicznej, dowiedziała się początkowo, że jednak brakuje jej dwóch punktów do finału. - Razem z innymi 

pokrzywdzonymi założyliśmy grupę na Messengerze i zjednoczyliśmy się w naszych wysiłkach. Pisaliśmy do 

każdego oddziału Ligi Ochrony Przyrody z prośbą o pomoc. Do Ministerstwa Edukacji. Ja osobiści napisałam

do Rzecznika Praw Dziecka - dodaje Oliwia.

Messenger, Whatsapp i Twitter pomaga im jednoczyć siły. Założenie grupy skupiającej wokół jakiegoś tematu

to dla nich kilka kliknięć. Nie paraliżuje ich tytuł ministra ("To pośrednik między nami a rządem, powinien nas 

słuchać"), wiedzą, że RPD powinien walczyć o ich prawa. I zamierzają z tego korzystać. Ministrze 

Piontkowski, proszę się nie łudzić, oni zawalczą o siebie w każdym ważnym dla siebie temacie. Nie tylko 

mają do tego narzędzia. Mają też odwagę, świadomość i zaangażowanie. Może w kolejnym przemówieniu 

warto ich zauważyć? W petycjach i apelach, na które MEN może odpowiedzieć, można przebierać.

Tekst został nadesłany jako e-mail na adres „Obserwatorium Edukacji” w ramach projektu „Strefa 

Nauczyciela”
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