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W dniach od 31 maja do 1 czerwca 2017 roku uczestniczyłem w 13-ym dorocznym 
spotkaniu Globalnej Sieci Badawczej działającej pod egidą Education International (EI), 
gdzie reprezentowałem Krajową Sekcję Nauki NSZZ „Solidarność”, a w zasadzie Sekcję 
Krajową Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, która jest członkiem EI.  

Education International (EI) jest światową federacją nauczycielskich związków 
zawodowych zrzeszającą 401 organizacji członkowskich ze 172 krajów i terytoriów 
reprezentujących ponad 30 mln pracowników całego sektora edukacji od przedszkoli do 
uniwersytetów. Członkami EI są między innymi dwa związki zawodowe z Polski: Sekcja 
Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” i Związek Nauczycielstwa Polskiego 
(ZNP). 

Spotkanie odbyło się w Domu Międzynarodowych Związków Zawodowych 
(International Trade Union House) w Brukseli i zgromadziło ok. 70 uczestników z ponad 30 
krajów Europy, Afryki, Azji i Ameryki. Nasz kraj był reprezentowany również przez dr Macieja 
Jakubowskiego z Evidence Institute, współpracującego z ZNP. Europę reprezentowali 
przede wszystkim uczestnicy z krajów zachodnich. Reprezentacja Europy Centralnej była 
bardzo skromna, gdyż oprócz dwóch Polaków był jeszcze tylko jeden Słoweniec. 
 Hasłem spotkania było: „Research – Refine – Resist: Unions on the move!” (Badaj – 
Doskonal – Odpieraj: Związki w działaniu!). 
Celem spotkania było dalsze wzmacnianie globalnej edukacyjnej sieci badawczej i 
programów badawczych aby wzmacniać opór i odwracać zwodnicze polityki edukacyjne, 
odpierać ataki na prawa związków zawodowych i sprzeciwiać się trendom prywatyzacyjnym 
w edukacji. 
 Dwudniowe spotkanie było podzielone na 7 sesji tematycznych rozdzielonych 30 
minutowymi przerwami kawowymi i lunchami. Zakres tematyczny spotkania najlepiej oddaje 
poniższy program: 
 
Sesja 1. Realizowane i planowane badania prowadzone przez EI. 
Sesja 2.  Realizowane i planowane badania prowadzone przez członków Globalnej Sieci 

Badawczej. 
Sesja 3. Nauczycielskie związki zawodowe w działaniu. 
Sesja 4. Zagadnienia profesjonalne i polityka zmian. 
Sesja 5. Strategie związkowe dotyczące doskonalenia i oporu. 
Sesja 6. Rozwój programu badawczego i strategii EI (praca w podgrupach). 
Sesja 7. Planowanie działań – sieci regionalne. 
 

Syntetyczna informacja o spotkaniu wraz z poniższym zdjęciem (autor sprawozdania 
pośrodku) znajduje się na stronie EI pod adresem: https://ei-
ie.org/en/detail/15097/education-unions-forge-a-pathway-from-research-to-advocacy i 
zatytułowana jest: Education unions forge a pathway from research to advocacy 
(Nauczycielskie związki zawodowe wykuwają ścieżkę od badań do obrony).  
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Duże zainteresowanie wywołał zaproszony referat, który wygłosił prof. Phil McRae z 
Uniwersytetu w Albercie pracujący jednocześnie w Zarządzie Związku Nauczycieli w 
Albercie w Kanadzie. Prof. McRae zwrócił uwagę na znaczenie tzw. danetyzacji (ang. 
datafication) edukacji, czyli procesu strukturalizowania danych statystycznych z obszaru 
szeroko pojętej edukacji. Podkreślił on rosnące zainteresowanie i wykorzystywanie 
informatyki do pomiaru efektów kształcenia, oceny i raportowania w procesie kształcenia 
studentów i jej wpływu na procesy nauczania i uczenia się w Kanadzie i na całym świecie. 
Więcej szczegółów można znaleźć pod linkiem do kolejnej strony EI: https://ei-
ie.org/en/detail/15106/datafication-of-education-and-professional-organisation-at-heart-of-
researchers%e2%80%99-discussions, która nosi tytuł: Datafication of education and 
professional organisation at heart of researchers’ discussions (Danetyzacja edukacji i 
profesjonalna organizacja w sercu dyskusji badaczy). 

Największą niespodzianką tego spotkania było „odkrycie” przeze mnie wiernej kopii 
dwóch tablic zawierających 21 postulatów Komitetu Strajkowego w Gdańsku z 16 sierpnia 
1980 roku, które znajdują się w holu na pierwszym piętrze Domu Międzynarodowych  
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Związków Zawodowych (pełny adres: International Trade Union House, Koning Albert II 
Laan 05, Brussels 1210, Belgium).  

Niestety, nie znalazłem tłumaczenia tych postulatów z języka polskiego na żaden 
język zachodni. Podczas przerw w obradach prowadziłem intensywną promocję 
Solidarności i jej postulatów sprzed 37 lat. Okazało się, że nikt z moich rozmówców nie 
zdawał sobie sprawy co te tablice przedstawiają. Spontanicznie tłumaczyłem im na język 
angielski wybrane ważniejsze postulaty oraz robiłem pamiątkowe zdjęcia swoim 
rozmówcom z tablicami w tle. Oto kilka z nich:  
 

 
David Duffy z Irlandii (mój sąsiad z sali obrad) 

 

 
Mothusi Kgaladua z Botswany i autor niniejszego sprawozdania 



 

 
Roar Grøttvik z Norwegii i Moira Leydon z Irlandii 

 

 
Gospodarz budynku prezentuje angielską wersję postulatów, które „zawieruszyły się” na 

parapecie okna 



 
Krótka historia i zapis 21 postulatów Komitetu Strajkowego w Gdańsku z 16 sierpnia 

1980r. w wersji angielskiej spisane na tabliczce „odnalezionej” na parapecie okna 
 

 
Drugiego dnia obrad, podczas pierwszej przerwy kawowej, postanowiłem odszukać 

gospodarza budynku i zaoferować mu przysłanie z Polski postulatów w wersjach angielskiej 
i francuskiej. Jakież było moje zaskoczenie, gdy usłyszałem od niego iż tabliczka z 
angielskim tłumaczeniem tych postulatów już istnieje i znajduje się w pobliżu tablic. Okazało 
się, że rzeczywiście taka tabliczka wielkości formatu A3 leży na parapecie okna 
znajdującego się w odległości kilku metrów od tych tablic, ale jest kompletnie niewidoczna. 
Po mojej interwencji obiecał spełnić moją prośbę i powiesić tę tabliczkę tuż przy dużych 
tablicach z wypisanymi postulatami w języku polskim. Przy najbliższej wizycie w Brukseli 
odwiedzę International Trade Union House i sprawdzę jaki jest aktualny stan ekspozycji tych 
historycznych tablic. 

 
 

Sprawozdanie przygotował Tadeusz Kulik (członek Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej) 


