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Pi-

Lublin 

Jak podkreślał przewodni-

czący lubelskiej Solidarności, 

Marian Król, ma on przypomi-

nać zarówno o strajkach Lubel-

skiego Lipca, jak również  

o wielkiej spuściźnie Solidar-

ności. Przewodniczący zwracał 

również uwagę na ogromne 

znaczenie, jakie w wychowaniu 

młodego pokolenia ma przeka-

Dąb Solidarności i Wolności 

zywanie wie-

dzy historycz-

nej.  

Ks. Arcybi-

skup Stanisław 

Budzik w swo-

im wystąpieniu 

nawiązał  rów-

nież do posadzonego drzewa, 

wspominając konieczność 

wspólnej dba-

łości o środo-

wisko natural-

ne. Swoje sło-

wa podsumo-

wał modlitwą 

ekologicznej 

encykliki Lau-

dato Si papie-

ża Franciszka. 

W uroczysto-

ści wzięli 

udział także 

Zastępca Pre-

zydenta Mia-

sta Lublin ds. 

Oświaty i Wy-

chowania Ma-

riusz Banach, 

Wicemarszałek Województwa 

Lubelskiego Zbigniew Wojcie-

chowski oraz delegacje i poczty 

sztandarowe Zarządu Regionu 

Środkowo-Wschodniego NSZZ 

Solidarność, a także szkoły 

podstawowej nr 40 w Lublinie. 

Zaproszeni goście wspólnie 

wkopali w ziemię sadzonkę dę-

bu, odsłonili okolicznościowy 

pomnik i złożyli pod nim wie-

niec. 

Sadzonka dębu została 

ufundowana przez spółkę 

Garden Designers, zaś po-

mnik, w formie kamienia  

z umieszczoną tablicą, wyko-

nał Zakład Wyrobów Betono-

wych Wojciech Trykacz z Łuc-

ka k. Lubartowa.  

Agata Witkowska 

10 listopada br., dokładnie w 40. rocznicę 

rejestracji Niezależnego Samorządnego Związ-

ku Zawodowego Solidarność, z inicjatywy Re-

gionu Środkowo-Wschodniego, przed budyn-

kiem Szkoły Podstawowej nr 40 im. Lubelskie-

go Lipca posadzony został Dąb Solidarności  

i Wolności. 
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16 listopada br., w siedzibie 

Zarządu Regionu Środkowo-

Wschodniego NSZZ Solidarność 

w Lublinie, spotkali się Minister 

Edukacji i Nauki Przemysław 

Czarnek, Przewodniczący Zarzą-

du Regionu Marian Król, Prze-

wodnicząca Rady Regionalnej 

Sekcji Oświaty i Wychowania 

Wiesława Stec oraz Wiceprze-

wodniczący Sekcji Waldemar 

Jakubowski. 

Na spotkaniu poruszono 

wiele zagadnień dotyczących 

oświaty zarówno tych związa-

nych z bieżącą sytuacją, jak  

i niedoskonałością całego sys-

temu. Zdalne nauczanie wiąże 

się ze zbyt swobodną interpre-

tacją prawa przez JST, wska-

zaliśmy więc na konieczność 

doprecyzowania niektórych 

przepisów. Zgodziliśmy się też, 

mimo pewnych wątpliwości,  

z argumentacją ministerstwa 

dotyczącą zasad dofinansowa-

nia zakupu sprzętu lub opro-

gramowania koniecznego  

w zdalnym nauczaniu.  

Z kolei minister zapowiedział 

zwiększenie kompetencji nadzo-

ru pedagogicznego w  za-

kresie kontroli zarządczej 

tak, by kuratoria oświaty 

miały rzeczywisty wpływ na 

przestrzeganie prawa  

w szkołach i placówkach 

oświatowych. Z naszej 

strony została zgłoszona 

propozycja zmian w arku-

szach organizacyjnych  

w taki sposób, by uniemoż-

liwić pracodawcom ukrywa-

nie rzeczywistego poziomu 

zatrudnienia. 

Rozmawialiśmy rów-

nież o problemach, które 

generuje mieszany sys-

tem zarzadzania oświatą 

(podział kompetencji mię-

Spotkanie z Ministrem 
Edukacji i Nauki 

dzy organy nadzorujące  

i zarządzające). Minister Prze-

mysław Czarnek nie widzi moż-

liwości istotnej zmiany tego 

systemu w najbliższym czasie. 

Zgodziliśmy się wszyscy z po-

trzebą podniesienia prestiżu 

zawodowego pracowników 

oświaty, w tym z realizacją po-

stulatu szóstego porozumienia 

podpisanego z „Solidarnością”, 

prace nad jego realizacją mają 

zostać podjęte wiosną. 

Następnie poruszyliśmy kwe-

stie związane z badaniem jako-

ści pracy. Jest to bardzo trudna 

problematyka ze względu na ol-

brzymią liczbę zmiennych, które 

należałoby uwzględnić w pomia-

rze. Przypomnieliśmy jednak, że 

istnieją już gotowe narzędzia, jak 

edukacyjna wartość dodana, któ-

re można by zastosować. Zapro-

ponowaliśmy również stworzenie 

stałego, niezależnego od praco-

dawców mechanizmu nagradza-

nia dla wyróżniających się nau-

czycieli, który pozwoliłby wypro-

mować liderów w środowiskach 

lokalnych. 

W trakcie dyskusji wskazali-

śmy na problem braku istotnego 

i zorganizowanego wsparcia  

w realizacji misji wychowawczej  

i edukacyjnej szkół  ze strony 

mediów i różnego typu instytucji. 

Ewentualne współdziałanie  

w tym zakresie z pewnością 

przyniosłoby pozytywne efekty  

i pozwoliło uniknąć wielu rażą-

cych i niepożądanych społecznie 

sytuacji.   

Dyskusja dotyczyła również 

planowanych zmian w podsta-

wach programowych i listach 

lektur, wszyscy zgodziliśmy się  

z koniecznością ich wprowadze-

nia. Oczywiście szczegółowe 

rozwiązania w tym zakresie mu-

szą zostać gruntownie przemy-

ślane i skonsultowane ze środo-

wiskiem oświatowym. Na koniec 

minister Przemysław Czarnek 

poprosił o pomoc w tworzeniu 

katalogu kazusów zbędnej biuro-

kracji w szkołach, gdyż jest to 

problem, którym chciałby zająć 

się w pierwszej kolejności. Wyra-

ził także gotowość regularnego 

spotykania się z przedstawiciela-

mi Zarządu Regionu Środkowo-

Wschodniego oraz Regionalnej 

Sekcji Oświaty i Wychowania  

w Lublinie. 

Waldemar Jakubowski 
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11 listopada 
Narodowe Święto  

Odzyskania Niepodległości 
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