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Spotkanie Rady
Regionalnej
Sekcji Oświaty
i Wychowania
28 września br. obradowała wiając po krótce sieć szkół
Rada Regionalnej Sekcji Oświaty i przedszkoli w naszym regionie,
i Wychowania z udziałem prze- planowanego trybu przeprowawodniczących organizacji zakła- dzenia kuratoryjnych konkurdowych i międzyzakładowych.
sów przedmiotowych i uroczyTo już drugie spotkanie oświa- stości wręczenia nagród i odPikieta w Warszawie
towej Solidarności w krótkim cza- znaczeń z okazji Dnia Edukacji
sie,
ograniczenia
związane Narodowej. Mówiła także o proz pandemią generują wiele trud- blematyce finansowania oświaty
nych spraw, na które nakładają i pomiaru jakości pracy.
się te wciąż niezałatwione, jest
Pani Dyrektor Jolanta Misiak
więc o czym rozmawiać. Z tego przedstawiła zagadnienia dotypowodu na zebranie zostały za- czące awansu zawodowego.
proszone Pani Teresa Misiuk – Mimo
pandemii
procedury
Lubelski Kurator Oświaty oraz awansowe trwają, ale liczba
Pani Jolanta Misiak – Dyrektor wniosków wpływających do kuWydziału Pragmatyki Zawodowej ratorium
znacząco
spadła.
i Analiz KO w Lublinie.
Trudności wywołane ograniczePani Kurator omówiła sytua- niami wkrótce powinny zostać
cję
placówek
oświatowych przezwyciężone, jeśli znacząca
w związku z przejściem części większość szkół będzie pracoz nich na system pracy zdalnej wała
w
trybie
stacjonaroraz związaną z tym dostępno- nym. Odpowiadała także na
ścią do szerokopasmowego In- pytania dotyczące, między internetu. Odniosła się również do nymi, zasad odbywania stażu
ogólnej sytuacji oświaty w woje- nauczycieli zatrudnionych na
Lublin
wództwie lubelskim, przedsta- umowy na czas zastępstwa.
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Członkowie Rady przedstawili
z kolei Pani Kurator swoje wątpliwości związane ze skierowaniem
na kwarantannę, gdyż przepisy
nie stanowią w sposób jednoznaczny, jak nauczyciele mają
być wtedy wynagradzani. Zwrócono także uwagę na nieopublikowanie przez CKE jawnych zagadnień egzaminacyjnych dla
niektórych kwalifikacji zawodowych, co stawia uczniów zdobywających te kwalifikacje w trudnej sytuacji i jest przejawem nierównego ich traktowania.
Na zakończenie spotkania
omówiono krótko problematykę
związaną z wdrożeniem w placówkach oświatowych programu
Pracowniczych Planów Kapitałowych. Koleżanka Wiesława Stec,
Przewodnicząca RSOiW w Lublinie, przypomniała także o możliwości i trybie wnioskowania o Odznaki Srebrne i Złote Krajowej
Sekcji Oświaty i Wychowania.
Waldemar Jakubowski
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Uroczystość wręczenia
Krzyży Wolności i Solidarności
w Świdniku

W piątek, 2 października br.,
w sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku odbyło
się uroczyste wręczenie Krzyży
Wolności i Solidarności zasłużonym działaczom opozycji demokratycznej z lat PRL. Odznaczenie to, ustanowione przez Sejm
Rzeczpospolitej Polskiej w roku
2010, wzorowane jest
na
międzywojennym
Krzyżu Niepodległości.
W
uroczystości
wzięli udział reprezentanci władz państwowych, samorządowych,
służb
mundurowych
i członkowie stowarzyszeń
zrzeszających
działaczy dawnej opozycji oraz osoby represjonowane. Dekoracji
dokonał prezes Instytutu Pamięci Narodowej,
Jarosław Szarek. Po
wręczeniu krzyży głos
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zabrali: Jarosław Szarek, Artur
Soboń, pochodzący ze Świdnika
wiceminister aktywów państwowych, a w imieniu odznaczonych
– Krzysztof Michałkiewicz.
Prezes IPN w swoim przemówieniu podkreślił wagę wydarzeń
Lubelskiego Lipca 1980 w powstaniu Solidarności. Nawiązał

również do hasła „My chcemy
Boga”, które pojawiło się w czasie obchodów pierwszej rocznicy
Lublin
strajków, w 1981 roku,
jako robotniczego dążenia do kierowania się w codziennym życiu wartościami chrześcijańskimi.
Z kolei Artur Soboń przypomniał rolę, jaką w socjalistycznym
państwie
wyznaczono
Świdnikowi. W założeniach partii
rządzącej miało być to jedno
z tych „idealnych” miast, bez kościoła, których życie podporządkowano całkowicie ideologii.
Strajki z lata 1980 roku zniweczyły te zamiary.
Uroczystość
zakończył
koncert pieśni i utworów patriotycznych
w wykonaniu
miejscowej orkiestry dętej Helicopters Brass Orchestra,
z gościnnym udziałem tenora
Kamila Króla. Łącznie zostały
odznaczone 34 osoby, w tym
trzy pośmiertnie.
Agata Witkowska
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