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      W związku z artykułem „Rodzice stają w obronie dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Polnicy”, który ukazał się 16.04.2019 r., czujemy się w obowiązku poinformować 

opinię publiczną o tym, że skarga przeciwko pani dyrektor Annie Gądek została 

wniesiona wspólnie przez rodziców i nauczycieli, a nie tylko przez rodziców, jak 

zostało to przekazane w publikacji.

      Jednocześnie chcemy odnieść się do pisma obrońców pani dyrektor. Uważamy, że

nie zawiera ono żadnych rzeczowych odpowiedzi na zarzuty, które postawiono pani 

Annie Gądek, a jest ono jedynie powierzchowną opinią osób niezorientowanych w 

faktycznym stanie rzeczy. W pełni zgadzamy się z tym, że pani dyrektor dba o 

wizerunek szkoły i jej wygląd zewnętrzny. Cieszy nas to, bo dzięki temu uczniowie 

mają większe możliwości rozwoju, zdobywania wiedzy i umiejętności oraz lepsze 

warunki nauki. Jednak ten wizerunek nie jest tylko zasługą pani dyrektor, lecz 

wspólnym efektem pracy nauczycieli, rodziców i uczniów. Nie zgadzamy się z 

opinią, że pani dyrektor dba o nastrój panujący wewnątrz szkoły, bo w analogicznych

sytuacjach różnie traktuje nauczycieli, co nie sprzyja dobremu klimatowi pracy. 

Również świadectwa z czerwonym paskiem nie są zasługą pani dyrektor, lecz 

nauczycieli, którzy swoją codzienną pracą sprawiają, iż uczniowie osiągają takie 

satysfakcjonujące wyniki i jest to powodem dumy rodziców i nauczycieli.

     Nawiązując do zarzutów wniesionych przez rodziców i nauczycieli informujemy, 

że dotyczą one przekraczania uprawnień, manipulowania ludźmi, podejmowania 

decyzji niezgodnych z prawem i skierowanych przeciwko uczniom, wywierania 

presji, zastraszania, nierównego traktowania, stronniczości i braku obiektywizmu 

oraz czerpania korzyści materialnych. Te działania są niezgodne z etyką zawodu 



nauczyciela i poddają w wątpliwość kompetencje pani dyrektor do pracy na 

zajmowanym stanowisku oraz podlegają odpowiednim przepisom kodeksu karnego.

     Nie zgadzamy się również z tym, że informacja, która pojawiła się w mediach 

odnośnie skargi złożonej przez czwórkę rodziców jest niedorzeczna i absurdalna. 

Głosząc takie stanowisko w obronie pani dyrektor, odmawiacie tym rodzicom prawa 

do dochodzenia sprawiedliwości tylko ze względu, że są w mniejszości, co 

sprowadza się do tego, że rodzice pokrzywdzonego dziecka znajdują się na straconej 

pozycji i nie powinni dochodzić swoich racji.

     Podsumowując, dochodzimy do wniosku, że obrońcy pani dyrektor wystawiając 

jej taką wspaniałą opinię, jednocześnie dają jej przyzwolenie na krzywdzenie dzieci 

w majestacie prawa. W tej sytuacji nie ma znaczenia ile osób staje w obronie pani 

dyrektor, bo prawo dla wszystkich jest jednakowe. A milczenie i udawanie, że nikt 

nic nie wie?? Takie zachowania są karygodne i zasługują na potępienie!!! Każdy, kto 

wiedział o krzywdzie wyrządzonej dzieciom i nie zareagował, powinien ponieść 

konsekwencje!!! W tych okolicznościach narzuca się proste pytanie: Jak zachowaliby

się rodzice, gdyby wyrządzona krzywda dotknęła ich dziecko??? Dlaczego obrońcy 

pani dyrektor są tak krótkowzroczni??? Czy taka powinna być postawa rodziców??? 

Czy wszystkie dzieci nie mają prawa do równego traktowania???
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