Zostań krową strajkową. Niecodzienne instalacje nauczycieli
z Hirszfelda
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Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej przy Hirszfelda nie tylko strajkują. Przed i na budynku
umieścili prześmiewcze plakaty i instalacje. Można sobie nawet zrobić pamiątkowe zdjęcie
z protestu jako... krowa strajkowa. To ich reakcja na słowa Jarosława Kaczyńskiego.
Krowa i świnia zaczynają urastać do symbolu nauczycielskiego protestu. Zaczęło się od słów prezesa
Prawa i Sprawiedliwości podczas partyjnej konwencji, który zapowiedział rolnikom, że jeśli zapewnią
świniom i krowom tzw. dobrostan, to otrzymają wsparcie finansowe: "Najmniej 100 złotych od
jednego tucznika i 500 zł od jednej krowy, ale może być więcej".
Słowa te rozwścieczyły nauczycieli. Jako pierwszi nawiązali do nich strajkujący ze Szkoły
Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej. Nad głównym wejściem do budynku umieścili plakat z
napisem: "Nauczyciel - krowy, świnie + Dobrostan wyrównany".
Teraz na słowa prezesa PiS zareagowali protestujący nauczyciele z podstawówki nr 323 przy ul.
Hirszfelda. Przed wejściem do szkoły postawili karton, na którym na zielonej trawie, wśród kwiatów
stoi krowa. W miejscu pyska ma wyciętą dziurę. Wystarczy wsadzić w nią głowę i można sobie zrobić
zdjęcie z napisem "Krowa strajkowa".
O reakcję zapytaliśmy przechodniów. - Traktuję to jak prowokację intelektualną. Wyrażenie niemocy.
Jeśli rząd nie chce poważnie z nauczycielami rozmawiać, to oni adekwatnie do tego reagują. Może

dla kogoś to infantylne, ale odnosi skutek. Nie daje zapomnieć o słowach pana prezesa - komentuje
pani Jolanta.
Nauczyciele nie poprzestali na "Krowie strajkowej". Przy wejściu do budynku szkoły jest także
papierowy łoś i wielki czerwony napis "Strajk" oraz odezwa "Rodzice - dziękujemy za wsparcie". Stoi
też transparent z hasłem #Mądra Szkoła i nieco zmienionym cytatem z "Gwiezdnych wojen" - "Niech
moc będzie z nami". Są też kolejne krowy i świnie, które m.in ilustrują "wartość" nauczyciela w 2019
roku.
- Bardzo dobry, prześmiewczy sposób pokazania, jak nauczyciele czują się traktowani. Gorzej
niż bydło. Ja ich popieram i mam nadzieję, że nie dadzą sobie wcisnąć obietnic podwyżek za kilka lat,
kiedy PiS już nie będzie rządził - mówi pani Milena, która przygląda się instalacjom.
A Wy co o nich myślicie?
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