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K A R T K A   Z   K A L E N D A R Z A

Ogród Botaniczny w Lublinie
23 lutego 1965 roku decyzją Senatu UMCS, 

w ramach Katedry Systematyki Roślin, po-
wstał Ogród Botaniczny. Zwiedzającym zo-
stał udostępniony 30 kwietnia 1974 roku. Jak 
podawała prasa z tamtego okresu: „Przybyło 
nam jeszcze jedno, bezapelacyjnie najatrak-
cyjniejsze w Lublinie miejsce spacerów”.

Najważniejszą funkcją Ogrodu jest groma-
dzenie materiału roślinnego z różnych stref 
geograficznych świata oraz dokumentacja 
naukowa tych zbiorów dla celów badawczych 
i dydaktycznych. Drugą, nie mniej ważną, 
funkcją jest czynna ochrona gatunków giną-
cych i zagrożonych wyginięciem. Ogród spra-
wuje ją od 1964 roku, a od 1989 roku obszar 
badawczy obejmuje tylko Lubelszczyznę. 
Stałymi badaniami objęto 4 gatunki występu-
jące na wszelkich możliwych stanowiskach.  

W zbiorach Ogrodu znajduje się 136 gatunków 
roślin chronionych w tym 73 gatunki zagro-
żone wyginięciem oraz 16 gatunków zagro-
żonych ujętych w Czerwonej Księdze Roślin. 
Prowadzone badania biologicznej ochrony 
gatunków rzadkich i ginących w warunkach 
„in situ” i” ex situ” oraz działalność promo-
cyjna na rzecz ochrony przyrody wpisują nas 
często w projekty koordynowane przez świa-
towe, krajowe i regionalne organizacje.

Ogród Botaniczny w Lublinie cały czas 
się rozwija. W 2003 roku powstała dodat-
kowa kolekcja Roślin Biblijnych. Niewąt-
pliwie dużym sukcesem była rekultywacja 
wyschniętych stawów o pow. 1,5 ha oraz 
ich otoczenia. Podniosło to niezmiernie 
walory krajobrazowe i przyrodnicze Ogro-
du i stworzyło możliwości założenia ko-

lekcji roślin wodnych i bagienno-błotnych.  
W jednym ze stawów /0,5 ha/ zgromadzono 
gatunki polskiej flory zagrożone wyginię-
ciem. Wybudowano kaskadę napowietrzną 
w Alpinarium zasilaną wodą cyrkulacyj-
ną ze stawów oraz 320-metrowy wydaj-
ny strumień zasilający asekuracyjnie sta-
wy wodą ze studni głębinowej, a w czasie 
deszczu, wodą opadową ze zlewni ponad 10 
ha. Inwestycje wodne polepszyły warunki 
ekologiczne w Ogrodzie i w dolinie rzeki 
Czechówki, przybliżyły walory historyczne 
i osobliwości krajobrazowo–przyrodnicze 
Sławinka. Generalnie układ przestrzenny 
parku zdrojowego został zachowany. 

Słynny lubelski „Botanik” przyciąga zarów-
no turystów, jak i mieszkańców Lublina. To 
wyjątkowe miejsce wypoczynku i szansa na 
kontakt z naturą w całej jej niezwykłej krasie.

oprac. Agnieszka Kosierb
na podst. www.umcs.lublin.pl

zdj. www.umcs.lublin.pl
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21 lutego przypada coroczne święto ję-
zyka ojczystego, które zostało ustanowione 
przez UNESCO 17 listopada 1999 roku. Jego 
data upamiętnia wydarzenia w Bangladeszu, 
z 1952 roku. Zginęło wtedy pięciu studen-
tów, którzy w czasie demonstracji domagali 
się nadania językowi bengalskiemu statusu 
języka urzędowego. W Polsce obchody świę-
ta łączone są zwykle z promocją naszego ję-
zyka i podkreślaniem konieczności ochrony 
dziedzictwa językowego. Według szacunków 
UNESCO w ciągu kilku następnych pokoleń 
zaniknie bowiem aż połowa z sześciu tysięcy 
istniejących obecnie języków. 

Język polski należy do grupy języków za-
chodniosłowiańskich. Jest ojczystą mową ok. 
46 milionów ludzi na świecie. Można go po-
dzielić na kilka odmian. Wśród nich zdecy-
dowanie dominuje język literacki, zwany też 
dialektem kulturalnym. Oprócz niego istnieją 
różne dialekty ludowe (np. śląski, wielkopol-
ski, małopolski, mazowiecki czy północnokre-
sowy), gwary miejskie (np. lwowska, łowic-
ka, góralska czy warszawska) i środowiskowe 
(tzw. grypsera).

Jak każdy język, również polszczyzna pod-
lega ciągłym przemianom. Niektóre zakorze-
niają się w niej na stałe, inne nie wywierają 
silniejszego wpływu. Na skutek powojennych 

przesiedleń ludności, urbanizacji, oddzia-
ływania mediów i powszechnej edukacji ję-
zyk polski bardzo się ujednolicił. Część gwar  
w ogóle przestała funkcjonować, inne są  
w zaniku. Jedynie mowa śląska i góralska 
wciąż pozostają niezagrożone.

Duży wpływ na obecną polszczyznę mają 
zapożyczenia z angielszczyzny. Jednocześnie 
coraz rzadziej posługujemy się, popularnymi 
niegdyś, wyrazami pochodzenia rosyjskiego  
i francuskiego. Wiele słów z języka potoczne-
go przechodzi do literackiego, a z wulgarnego 
do potocznego.

Specjaliści twierdzą jednak, że coraz więk-
sza liczba osób dotknięta jest dysfunkcją 
językową. UNESCO ocenia, że aż 77 proc. 
Polaków ma problemy ze zrozumieniem tek-
stów (analfabetyzm funkcjonalny), a mianem 
sprawnych językowo można nazwać tylko 2 
proc. z nas. Najgorzej nam idzie ze zrozumie-
niem lub sformułowaniem prostych komuni-
katów i informacji użytkowych – nie potrafi 
tego ośmiu na dziesięciu Polaków. 

Dlatego o poprawność językową powinni-
śmy dbać każdego dnia, nie tylko raz w roku. 
Bo nasz język to element naszej tożsamości 
i nie możemy pozwolić, by został zniszczony 
lub, co gorsza, całkowicie zaniknął.

oprac. Agnieszka Kosierb

K A R T K A   Z   K A L E N D A R Z A

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

To	 największa	 i	 najbardziej	 oczekiwana	 polska	 produk-
cja	filmowa	ostatnich	 lat.	Antoni	Krauze	przypomina	 jedną		
z	najmroczniejszych	kart	z	historii	PRL	–	masakrę	robotników	
na	Wybrzeżu,	podczas	której	zginęło	kilkadziesiąt	osób,	a	po-
nad	tysiąc	zostało	rannych.	Atutami	filmu	jest	widowiskowa	
akcja	i	rozmach	inscenizacyjny.	Występują	w	nim	znakomici	
polscy	aktorzy,	m.	in.		Piotr	Fronczewski	jako	Zenon	Kliszko	
oraz	Wojciech	Pszoniak	jako	Władysław	Gomułka.	„Balladę	
o	 Janku	Wiśniewskim”	 –	 porywający	motyw	przewodni	 do	
„Czarnego	czwartku”	–	zaśpiewał	Kazik	Staszewski.

Premiera	 filmu	 odbędzie	 się	 24	 lutego	 br.	 w	 Świdniku.		
W	uroczystej	gali	wezmą	udział	twórcy	filmu	i	aktorzy	odgry-
wający	główne	role.	Przewodniczący	Zarządu	Regionu,	Ma-
rian	Król,	objął	honorowym	patronatem	świdnicką	premierę.	
Poza	 tym	 Komisja	 Krajowa	NSZZ	 „Solidarność”	 patronuje	
projekcji	filmu	w	całej	Polsce,	zapraszając	do	kin.

Agnieszka Kosierb

„Czarny Czwartek. 
Janek Wiśniewski padł” 
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OŚWIATOWA DEBATA W LUBLINIE
S e k c j a 

Oświaty i 
Wychowa-
nia Regio-
nu Środko-
wowschod-
niego NSZZ 
„ S o l i d a r -
ność” zor-
gan izowa-
ła w dniu 7 
lutego br. 
wojewódz-
ką debatę 
o oświacie. 
Celem de-
baty była 
p r e zen t a -

cja opinii szeroko rozumianego środowi-
ska oświatowego Lubelszczyzny na temat 
zmian dokonywanych w oświacie w okresie 
ostatnich trzech lat. 

Kierując się zasadą, że oświata potrzebu-
je ponadpolitycznych rozwiązań organiza-
torzy skierowali zaproszenia do wszystkich 
Parlamentarzystów z województwa lubel-
skiego, do wojewódzkich władz rządowych 
i samorządowych, organizacji związkowych 
zrzeszających nauczycieli i pracowników 
oświaty. Zaprosili także reprezentantów sa-
morządów powiatowych, gmin miejskich 
i wiejskich oraz dyrektorów i nauczycieli z 
różnych typów szkół i placówek oświatowych 
z terenu województwa lubelskiego.

W dniu debaty w sali konferencyjnej Za-
rządu Regionu w Lublinie zgromadziło się 

blisko stu 
u c z e s t n i -
ków dysku-
sji, której 
przysłuchi-
wali się Po-
słowie: Lech 
Sprawka i 
S ł a w o m i r 
Z a w i ś l a k 
r ep r e zen -
tujący PiS, 
T o m a s z 
P ę k a l s k i , 
członek Za-
rządu Wo-
jewództwa 
Lubelskie-

go, Krzysztof Babisz, Kurator Oświaty w 
Lublinie. Mimo wcześniejszych deklaracji, 
krótko przed rozpoczęciem spotkania swój 
udział odwołali: Tadeusz Sławecki, poseł z 
PSL i Henryka Strojnowska, wicewojewoda 
lubelski. W debacie uczestniczył także Ry-
szard Proksa, przewodniczący SKOiW NSZZ 
„Solidarność”.

We wprowadzeniu do dyskusji Teresa 
Misiuk, przewodnicząca RSOiW NSZZ „So-
lidarność” dokonała ogólnego podsumowa-
nia dotychczasowych zmian i podkreśliła, że 
przy ich projektowaniu nie są uwzględnia-
nie opinie osób najbardziej kompetentnych, 
praktyków – dyrektorów szkół, nauczycieli, 
a główna odpowiedzialność za polską oświa-
tę jest składana na samorządy. Zachęcała 
zebranych do próby odpowiedzi na pytanie, 

czy kontynuowanie szeroko zakrojonych re-
form dobrze służy polskiej szkole i rzeczy-
wiście przyniesie wymierne efekty, przede 
wszystkim w jakości kształcenia. Program 
debaty skupiał się na dwóch zasadniczych 
problemach:
1. Skutki dotychczasowych zmian w sys-

temie edukacji dokonanych w okre-
sie ostatnich trzech lat ze szczególnym 
uwzględnieniem:
• zmian w ustawie o systemie oświaty – 

rozszerzenie zadań JST,
• zmian w ustawie Karta Nauczyciela – 

art. 42 
• zmian w rozporządzeniach MEN – 

zmiany w podstawie programowej, 
sprawowaniu opieki psychologiczno – 
pedagogicznej.

2. Szanse i zagrożenia dla polskiej oświa-
ty w kontekście planowanych przez rząd 
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jektu- powiedział obecny na spotkaniu Ry-
szard Proksa Przewodniczący SKOiW. Tym 
bardziej, że o tym jak w praktyce będzie 
wyglądało sprawowanie nadzoru pedago-
gicznego dowiemy się dopiero wówczas, 
kiedy minister edukacji narodowej wyda 
rozporządzenie, o którym mowa w art. 22 
omawianej ustawy. 

Projektowane zmiany mają charakter 
nieodwracalny: jest w nich mowa o prze-
kazaniu majątku likwidowanych instytucji 
i tworzeniu nowych. Zakładanych 7 regio-
nalnych ośrodków edukacji nie przystaje do 
obecnego podziału administracyjnego kra-
ju i sprowadza duże miasta wojewódzkie 
do podrzędnej roli w edukacji. Nadzór pe-
dagogiczny Regionalnego Ośrodka Eduka-
cji obejmować będzie 2-3 województwa, co 
znacznie utrudni zbieranie danych, a także 
oddali fak-
tyczny nad-
zór szkół i 
p l acówek . 
Dotychcza-
sowy nad-
zór peda-
g o g i c z n y 
składał się 
z ewaluacji 
kontroli i 
wspomaga-
nia. 

W projek-
cie omawia-
nej ustawy 
wspomaga-
nie nie jest 
już elemen-
tem nadzoru. Osłabi to w istotny sposób 
jakość nadzoru i doprowadzi to do zbytniej 
formalizacji i biurokratyzacji przy ocenianiu 
procesu dydaktyczno-wychowawczego.

Wnioski i uwagi sformułowane w trak-
cie dyskusji przez przedstawicieli samo-
rządów oraz szkół i placówek oświatowych  
zostaną przekazane Ministrowi Edukacji 
Narodowej. 

Prowadząca debatę, Teresa Misiuk, przy-
pomniała, że zgodnie z zapisami ustawy o 
systemie oświaty organy prowadzące mogą 
tworzyć na swoim terenie rady oświatowe, 
które mogą stać się ważną płaszczyzną roz-
wiązywania problemów i kształtowania lo-
kalnej polityki oświatowej.

Teresa Misiuk
Mateusz Lech

szeroko za-
krojonych re-
form znanych 
pod roboczym 
tytułem „Kon-
solidacja za-
sobów oświa-
ty w Polsce”.

W wypo-
w i e d z i a c h 
z e b r a n y c h 
p r zeważa ła 
bardzo kry-

tyczna ocena zmian dokonywanych przez 
resort edukacji, które destabilizują pracę 
szkół i placówek oświatowych, zwiększają 
biurokrację, nadmiernie obciążają samo-
rządy i nie przekładają się na korzyści dla 
ucznia. Zauważono, że Jednostki Samorzą-
du Terytorialnego borykające się z proble-
mami utrzymania szkół nie zwracają się z 
prośbą do budżetu państwa o zwiększenie 
subwencji oświatowej, natomiast szukają 
oszczędności w kieszeniach rodziców i na-
uczycieli. 

Sporą część dyskusji zabrał uczestnikom 
temat „pakietu naprawczego” polegającego, 
zdaniem SKOiW, na drastycznych cięciach 
nauczycielskich uprawnień pracowniczych 
i socjalnych, zmierzających docelowo do 
oszczędności w gminnych budżetach. Pro-
pozycje zmian dotyczą statusu nauczyciela, 
czasu pracy, ograniczeń wymiaru urlopu i 
zasad ustalania wysokości wynagrodzenia. 
SKOiW przypomina, że zgodnie z ustawą o 
związkach zawodowych, Kodeksem Pracy i 
Kartą Nauczyciela, tego typu zmiany podle-
gają uzgodnieniu z partnerami społecznymi. 
Zdaniem SKOiW dyskusja w mediach, przed 
rozpoczęciem konsultacji z partnerami spo-
łecznymi nie znajduje uzasadnienia w pol-
skim prawie. 

Kolejnym tematem dyskusji był projekt 
ustawy o systemie oceniania jakości edu-
kacji. Odnosząc się do treści projektu SKO-
iW stawia dwa pytania: W oparciu o jakie 
badania, kiedy i przez kogo przeprowadzo-
ne, MEN stwierdza,że obecny stan jest zły 
i wymaga całkowitej zmiany, oraz na ja-
kiej podstawie minister Hall stwierdza, że 
w wyniku zburzenia obecnego systemu i 
wprowadzenia projektowanych zmian, ja-
kość polskiej edukacji ulegnie znaczącej 
poprawie. Bez odpowiedzi na te dwa funda-
mentalne pytania nie można odnieść się w 
odpowiedzialny i merytoryczny sposób do 
szczegółowych zapisów nadesłanego pro-
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1. Zbyt często dokonywane są zmiany w 
systemie edukacji. Każda ekipa rządowa 
czuje się zobowiązana do wprowadzenia 
zmian. Brakuje kontynuacji i stworzenia 
długofalowych rozwiązań, które pozwolą 
na spokojną pracę w szkołach.

2. Przy projektowaniu zmian w znacznie 
większym stopniu powinna być uwzględ-
niana opinia praktyków – dyrektorów szkół 
i placówek oświatowych, nauczycieli, wy-
chowawców. W przeciwnym razie niejed-
nokrotnie tworzone przepisy prawne są 
nie możliwe do odpowiedzialnego wdroże-
nia w szkołach i placówkach oświatowych. 
Jako przykłady wskazywano głównie art. 
42 KN oraz rozporządzenia MEN m.in.: o 
podstawie programowej, o sprawowaniu 
opieki psychologiczno – pedagogicznej.

3. W zdecydowanym zakresie należy ogra-
niczyć obowiązki biurokratyczne dyrekto-
rów i nauczycieli. Rozszerzająca się biuro-
kracja przysłania ucznia i jego potrzeby.

4. Przy tworzeniu rozporządzenia o podstawie 
programowej zabrakło spójności między 
treściami nauczania z różnych przedmio-
tów w poszczególnych poziomach eduka-
cyjnych. W związku z tym poważną trud-
ność stanowi korelacja między przedmio-
tami na tym samym poziomie kształcenia.

5. Za niezwykle błędne uznano zmiany w za-
kresie nauczania historii w gimnazjum – 
obowiązkowy zakres nauki kończy się na 
roku 1918. Stawiano więc pytanie, co z 
uczniami, którzy nie kontynuują nauki w 
szkole ponadgimnazjalnej.

6. Krytycznie oceniono zmianę siatki godzin 
oraz znaczne zmniejszenie liczby godzin 
„do dyspozycji dyrektora”, które pozwala-
ły na elastyczne działania w zależności od 
potrzeb danej szkoły. Problemu nie roz-
wiązują tzw. „godziny karciane”.

7. Wskazywano na bardzo poważne, nega-
tywne skutki związane z wdrożeniem art. 
42 KN ( „godziny karciane”). Najczęściej 
wymieniane to: 
• likwidacja etatów w świetlicach szkolnych,
•  uczniowie dowożeni do szkół nie mogą 

uczestniczyć w zajęciach,
•  różnorodność w interpretacji przepisu, 
• brak chętnych uczniów do udziału w 

zajęciach,

•  brak sal lekcyjnych, 
• wydłużenie czasu pobytu ucznia w 

szkole.
8. W związku z wejściem w życie nowego 

rozporządzenia o udzielaniu pomocy psy-
chologicznej i pedagogicznej w szkołach 
i placówkach oświatowych formułowano 
głównie następujące obawy i zastrzeżenia: 
• brak w szkołach specjalistów do pro-

wadzenia różnych zajęć,
•  brak odpowiedniej bazy lokalowej 

oraz pomocy naukowych, 
• znaczne zwiększenie zakresu obowiąz-

ków i czasu pracy dyrektorów, nauczy-
cieli, wychowawców – jako przykład po-
dawano w pracach ilu różnych zespołów 
powoływanych w szkole będą uczestni-
czyli nauczyciele, którzy w przydziale 
obowiązków mają nauczanie np. w 16 
– 18 klasach ( dotyczy nauczycieli tych 
przedmiotów, które realizowane są w 
wymiarze jednej godziny), 

• brak środków finansowych na zatrud-
nienie specjalistów, 

• prowadzenie pracochłonnej i czaso-
chłonnej dokumentacji dla każdego 
ucznia o specyficznych potrzebach 
edukacyjnych.

9. Jednoznacznie negatywnie oceniono pro-
jekt ustawy o systemie oceniania jakości 
oświaty, podzielając opinie skierowaną 
przez SKOiW NSZZ „Solidarność” do MEN. 
Podano przykłady innych negatywnych 
opinii m.in.: Sejmiku Województwa Świę-
tokrzyskiego.

10. Podkreślano, że projektowanie zmian 
winno być poprzedzone wnikliwą analizą 
obecnego stanu oświaty. Nie należy zmie-
niać tego, co funkcjonuje prawidłowo. 

11. Pozytywnie oceniono wprowadzenie zajęć 
artystycznych i technicznych oraz wydzie-
lenie „przygotowania do życia w rodzinie” 
w przedmiotu wiedza o społeczeństwie.

12. Za konieczne uznano przywrócenie opinio-
wania przez kuratoria oświaty arkuszy or-
ganizacyjnych bowiem stwierdza się wiele 
nieprawidłowości i niezgodności w zakresie 
nie uwzględniania zapisów rozporządzenia 
o ramowych planach nauczania. 

13. Zindywidualizowanie procesu naucza-
nia wymaga zmniejszenia liczby uczniów 

Wnioski i uwagi sformułowane przez uczestników 
wojewódzkiej debaty o oświacie, Lublin, 7 lutego 2011

Reprezentanci szkół i placówek oświatowych różnych typów przedstawili następujące 
opinie i uwagi:
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w klasach i zatrudnienia nauczycieli 
wspomagających. Jest to także sposób 
na zapewnienie pracy nauczycielom w 
sytuacji niżu demograficznego.

14. Zabezpieczenie w ramowych planach na-
uczania odpowiednich godzin zajęć dla 
specjalistów, w tym także na prowadzenie 
gimnastyki korekcyjnej.

15. Zapewnienie środków finansowych na po-
siłki dla uczniów, którzy w szkole przeby-
wają wiele godzin – niejednokrotnie od 
godz. 7 do 15 lub dłużej.

Przedstawiciele samorządów 
powiatowych, gmin miejskich i 

wiejskich w swoich wypowiedziach 
podnosili następujące problemy i 

formułowali poniższe uwagi:  

1. Znaczne trudności z realizacją zadań 
oświatowych z powodu niewystarczają-
cych nakładów państwa na oświatę. Nie ma 
możliwości dalszego reformowania syste-
mu edukacji bez zabezpieczenia środków 
finansowych na wdrażanie zmian.

2. Społeczny opór i protesty przy zmianach 
w sieci szkół, przede wszystkim przy ich li-

kwidacji. Ekonomia jednak wymusza takie 
działania na jst.

3. Brak pomysłów rządu na szkolnictwo za-
wodowe.

4. Położenie nacisku na wychowanie w szko-
le, na kształtowanie postaw prorodzin-
nych i patriotycznych. 

5. Brak uzasadnienia dla wdrażania projektu 
pod nazwą „Konsolidacja zasobów oświa-
ty” i pytanie, co z obecnie istniejącymi ze-
społami szkół obejmującymi szkołę pod-
stawową i gimnazjum.

6. Obowiązek zapewnienia średnich wyna-
grodzeń dla nauczycieli na poszczegól-
nych stopniach awansu zawodowego po-
woduje, że dla jest korzystne jest przy-
dzielanie godzin ponadwymiarowych a nie 
zatrudnianie nowych nauczycieli.

7. Realizacja projektów unijnych wspomaga 
realizację zadań oświatowych. 

8. Brak uzasadnienia do zapisu w projekcie 
ustawy o systemie oceniania jakości do 
tego, aby wojewoda desygnował przed-
stawicieli do komisji konkursowej wyła-
niającej kandydata na stanowisko dyrek-
tora szkoły.

Trwają przygotowania do wprowadzenia 
zmian w lubelskim szkolnictwie. Na kon-
ferencji prasowej prezydent miasta Lublin 
Krzysztof Żuk oraz wiceprezydent Włodzi-
mierz Wysocki i dyrektor wydziału oświaty 
Ewa Dumkiewicz-Sprawka przedstawili pro-
jekt ustawy dotyczący łączenia niektórych 
szkół w Lublinie.

Urzędnicy tłumaczą, ze takie działania są 
konieczne. Pozwolą one na uzyskanie znacz-
nych oszczędności, co z kolei pomoże w bu-
dowie nowych szkół i przedszkoli. Dyrektor 
Dukiewicz-Sprawka zaprezentowała zgro-
madzonym w ratuszu dziennikarzom i przed-
stawicielom szkół wspomniany projekt.

Planowanych jest sześć zmian – chodzi  
o połączenie Gimnazjum nr 19 i IV LO, prze-
niesienie Centrum Kształcenia Ustawicznego 
nr 1 z ul. Podwale na ul. Krochmalną (do obiek-
tu zajmowanego przez Zespół Szkół Ogólno-
kształcących nr 6). Ratusz planuje również 
połączenie Zespołu Szkół Transportowo-Ko-
munikacyjnych (ul. Zemborzycka) z Zespołem 
Szkół nr 6 (ul. Diamentowa) oraz Zespołu Szkół 
Energetycznych (ul. Długa) z Lubelskim Cen-
trum Edukacji Zawodowej (ul. Magnoliowa).  

Ratusz obiecuje, że nie zostanie zlikwido-
wana żadna istniejąca i prowadząca zajęcia 
dydaktyczne szkoła. Poza tym prezydent 
Lublina podkreślał, ze przedstawione pro-
pozycje mają charakter ustawy intencyjnej, 
która będzie jeszcze dyskutowana. Urzędni-

Zmiany w lubelskich szkołach

cy obiecują rozmowy nie tylko z radnymi, 
ale ze wszystkimi zainteresowanymi – także  
z radami pedagogicznymi łączonych szkół.

Agnieszka Kosierb
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Drugie w tym roku posiedzenie Zarządu 
Regionu odbyło się 2 lutego. Najwięcej uwa-
gi poświęcono sprawie prywatyzacji Fabryki 
Żelatyny w Puławach, która rozpoczęła się na 
początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego 
wieku. Temat ten pojawiał się ostatnio dość 

pracowniczych rzadko kończyły się sukce-
sem.

W kolejnym punkcie posiedzenia przewod-
niczący ZR Marian Król poinformował o spra-
wach, którymi zajmowała się Komisja Krajo-
wa podczas ostatniego posiedzenia. Przyjęto 
m.in. stanowisko ws. OFE, które publikujemy 
na stronie obok. 

Nawiązując do poprzedniego posiedzenia 
ZR, którego wynikiem było wskazanie sil-
nych i słabych stron związku, skarbnik ZR 
zaapelował o dostarczanie wypełnionych an-
kiet informacyjnych, które zostały rozesła-
ne do wszystkich organizacji związkowych. 
Niezbędna jest poprawa przepływu wszelkich 
informacji pomiędzy związkowcami, również 
dotyczących prawidłowości odprowadzanych 
składek. W wyniku zgłaszanego zapotrzebo-
wania zorganizowane zostały dyżury prawni-
ków w poszczególnych oddziałach.

Zebrani podzielili się również informacja-
mi o aktualnej sytuacji w zakładach pracy 
Lubelszczyzny. Bolączką ochrony zdrowia 
jest zbyt niska liczba zawartych kontraktów  
z NFZ, przydzielanych według rankingu punk-
towego. Punkty przyznawane są m.in. za 
dostępność 
lekarzy. Zy-
skują na tym 
NZOZ, gdyż 
lekarze pra-
cujący rano  
w szpita-
lach, po 
p o ł u d n i u 
d o r a b i a j ą 
w prywat-
nych przy-
chodn i a ch  
i zwiększają 
ich ranking 
punktowy. 
Z ł o ż o n o 
dużo odwo-
łań. WSK 
PZL-Świdnik ma zlecenia na pracę, ale w wy-
niku ostatnich zwolnień brakuje wykwalifiko-
wanych ludzi do ich realizacji. Związkowcy 
w Tsubaki Hoover Polska będą negocjowali 
nowy układ zbiorowy pracy.

Na zakończenie Przewodniczący ZR za-
apelował do uczestnictwa w organizowanych 
szkoleniach.

Renata Lesicka

POSIEDZENIE ZARZĄDU REGIONU

często w rozmowach, dlatego w celu wyja-
śnienia pewnych kwestii z nim związanych 
zaproszono na posiedzenie gości: Adama 
Cichockiego – byłego wojewodę lubelskiego 
oraz Jacka Grudnia – byłego przewodniczące-
go Zarządu Oddziału NSZZ „S” w Puławach. 

Jak wyjaśnił Adam Cichocki, który był stro-
ną w rozmowach negocjacyjnych, w momen-
cie gdy objął urząd wojewody lubelskiego 
prywatyzacja była w toku. Podmiotem zain-
teresowanym fabryką była spółka pracowni-
cza z Kazimierzem Grabkiem jako głównym 
inwestorem. Po informacjach od różnych osób  
o niesolidności głównego inwestora próbowa-
no zatrzymać proces prywatyzacji, ale nie było 
ku temu podstaw prawnych. Negocjatorów 
poinformowano, że z powodu przeciągania 
się sprawy prywatyzacji pracownicy gotowi są 
podjąć strajk. Podpisano umowę i przeniesio-
no prawo własności do fabryki na p. Grabka. 

W negocjacjach uczestniczył również Jacek 
Grudzień jako obserwator ze strony „Solidar-
ności”. Jak powiedział „Sprawą „Żelatyny” 
staraliśmy się zainteresować wszystkich. Pi-
saliśmy listy i chodziliśmy do posłów, mini-
strów, premiera, TV”. Ale interwencje były 
odrzucane pod pozorem zbyt zaawansowa-
nego procesu prywatyzacji. 

Jak stwierdzili zebrani, po wysłuchaniu 
obu gości, wiedza o prawach rządzących pry-
watyzacją w tamtym okresie była znikoma. 
Zwłaszcza prywatyzacje z udziałem spółek 
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Dzięki interwencji połączonych sił związkowców  
i pracodawców, o których pisaliśmy w poprzednim nu-
merze, udało się uratować modernizację trasy S-17. Od-
cinek, o który toczyła się walka – z Kurowa do Lublina 
– będzie przebudowywany przed 2013 r. 

Premier Donald Tusk poinformował, że pieniądze za-
oszczędzone na inwestycjach kolejowych zostaną prze-
znaczone na budowę S17.

Wspomniana trasa to jeden z najważniejszych szla-
ków komunikacyjnych województwa lubelskiego. Pro-
wadzi do przejścia granicznego w Hrebennem na granicy 
polsko - ukraińskiej. Z oczywistych względów, droga nr 
17 stanowi najkrótsze połączenie Warszawy z Lwowem, 
co stanie się szczególnie ważne w momencie otwarcia 
Euro 2012. Budowa tej drogi jest niezwykle ważna dla 
rozwoju całego województwa lubelskiego. Wszelkie 
analizy jasno wykazują, że opóźnienia w realizacji sieci 
dróg szybkiego ruchu, w tym drogi S17, ograniczają roz-
wój naszego województwa.

Miejmy nadzieję, że tym razem rząd dotrzyma słowa 
i niedługo będziemy podróżować szybciej i bezpieczniej.

Agnieszka Kosierb

I termin: 29.04 – 03.05.2011 r. – cena: 1150zł
W	cenie	biuro	zapewnia:	przejazd	autokarem	

klasy	LUX,	dwa	noclegi	w	hotelu	w	okolicach	Flo-
rencji,	obiadokolacja,	śniadanie	w	hotelu,	pakiet	
suchego	prowiantu	na	01.05.2011	 r.,	 opieka	pi-
lota	podczas	całego	wyjazdu,	ubezpieczenie	KL,	
NNW

II termin: 29.04 – 02.03.2011 r. – cena: 860zł
W	cenie:	przejazd	autokarem	klasy	LUX,	opie-

ka	pilota	podczas	całego	wyjazdu,	ubezpieczenie	
KL,	NNW.

Cena	 nie	 zawiera	 biletów	 na	 komunikację	
miejską	w	Rzymie	–	ok.	10	euro/os.

Wyjazd	organizuje	Biuro	Podróży	IMPERIA	
Białystok,	ul.	Suraska	1,	tel.	85	7445467

Więcej informacji dotyczących wyjazdu do 
Rzymu na stronie Komisji Krajowej NSZZ „Soli-
darność” www.solidarnosc.org.pl

Będzie nowa S-17 Wyjazd do Rzymu 
na beatyfikację Jana Pawła II

Szanowni Państwo!
Koleżanki i Koledzy!

Zwracamy się do Państwa po raz pierwszy z głębo-
ką wiarą, że okażecie swoją bezinteresowność i pomo-
żecie naszemu synowi Konradowi w walce o zdrowie 
i życie.

W wieku 2,5 roku rozpoznano u Konrada dystro-
fię mięśniową tj. zanik mięśni. Jest to okrutna, po-
stępująca choroba, która powoduje utratę siły mię-
śni – najpierw mięśni nóg, a z czasem mięśni rąk. 
Obecnie Konrad ma bardzo duże problemy z cho-
dzeniem, nie jest w stanie sam podskoczyć, ani cho-
dzić po schodach. Mimo to dzielnie walczy z cho-
robą i dąży do tego, by jak najsamodzielniej funk-
cjonować. Tylko dzięki prowadzeniu intensywnej  
i systematycznej rehabilitacji jesteśmy w stanie prze-
dłużyć życie naszemu synowi. Dlatego zwracamy się 
z prośbą o przekazanie 1% podatku na utworzone 
w Fundacji Dzieciom ,,Zdążyć z Pomocą’’ tzw. sub-
konto dla Konrada, by zbierać środki na dalsze lecze-
nie, rehabilitację i zakup odpowiedniego sprzętu orto-
pedycznego.

W zeznaniu PIT wpisujecie jedynie: numer KRS: 
0000037904, w pozycji cel szczegółowy 1%: KON-
RAD LEKAN, Nr 12833

   Serdecznie dziękujemy
       Katarzyna i Przemysław Lekan

P.S. Jeżeli możecie, poproście swych znajomych 
oraz rodzinę o przekazanie 1% podatku.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” ocenia nega-
tywnie zaproponowane przez Rząd RP  zmiany w sposo-
bie lokowania składki emerytalnej w systemie ubezpie-
czeń społecznych. Uważamy, że mają one służyć doraź-
nemu zabezpieczeniu potrzeb budżetu państwa, kosztem 
składek emerytalnych milionów Polaków, zaniedbując 
równocześnie działania na rzecz poprawy funkcjonowa-
nia systemu ubezpieczeń społecznych.

Przedstawione propozycje nie uwzględniają nieuchron-
nych zmian w strukturze demograficznej, a ich efektem bę-
dzie nadmierny wpływ polityczny na system emerytalny.

Nasze wątpliwości budzą też mało wiarygodne obiet-
nice utrzymania dziedziczenia środków przekazywa-
nych po zmianach w systemie ubezpieczeń społecznych 
na specjalne indywidualne konto w ZUS-ie. Potęguje je 
fakt, że warunkuje się to niewliczaniem tych środków do 
jawnego długu publicznego.

Komisja Krajowa NSZZ Solidarność nie zgadza się 
na jednokierunkowe zmiany, ograniczone w swym za-
sięgu do korekty w części lokowania składki przy jed-
noczesnym pozostawieniu modelu ustalania świadczeń  
w oparciu o zdefiniowaną składkę. Domagamy się szero-
kiej i kompleksowej debaty społecznej na temat funkcjo-
nowania systemu ubezpieczeń społecznych, która powin-
na rozpocząć się od jego oceny, wskazania perspektyw 
i wypracowania szerokiego poparcia dla ewentualnych 
zmian.

STANOWISKO KK 
ws. proponowanych zmian w systemie 

ubezpieczeń społecznych
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Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność”

Czy wiecie, że...
Hiszpańscy	 psycholodzy	 opracowali	 dekalog	

bycia	 szczęśliwym.	Jego	podstawowa	 teza	brzmi:	
„Szczęście	 nie	 jest	 stanem,	 tylko	 postawą	wobec	
życia,	dlatego	można	się	go	nauczyć”.	

Zdaniem	psychologów,	do	poczucia	bycia	szczę-
śliwym	wystarczą	trzy	kroki.	Pierwszym	krokiem	jest	
robienie	rzeczy,	które	sprawiają	nam	przyjemność:	
wąchanie	kwiatów,	spacer	po	parku	czy	zjedzenie	
ciastka.

Kolejny	krok	to	aktywne	spędzanie	wolnego	cza-
su.	Dla	 jednych	 będzie	 to	malowanie	 obrazu,	 dla	

innych	pokrojenie	sałatki.	„Nie	zastanawiaj	się	nad	
rezultatem,	ciesz	się	czynnością,	którą	wykonujesz”	
–	namawiają	psycholodzy.

Ostatnim	krokiem	 jest	przynależność	do	grupy.	
Może	nią	być	rodzina,	przyjaciele	czy	drużyna	piłki	
nożnej.

–	Zaangażuj	się	w	jakikolwiek	projekt:	malowa-
nie	mieszkania,	nauka	języka	czy	zaprojektowanie	
ogrodu	–	namawia	psycholog	Eduard	Punset.

Psycholodzy	 twierdzą,	 że	 wygrana	w	 lotto	 czy	
awans	w	pracy	daje	tylko	pozorne	szczęście,	które	
trwa	nie	dłużej	niż	trzy	miesiące.

wiadomości.onet.pl

Początek roku 2011 wywołał znaczny nie-
pokój w środowisku oświatowym nie tylko  
z powodu kolejnych, rewolucyjnych projek-
tów aktów prawnych, autorstwa resortu edu-
kacji, ale głównie ze względu na lawinowe 
wręcz informacje o likwidacji  szkół i placó-
wek oświatowych planowanej przez jednostki 
samorządu terytorialnego.

 W okresie ostatnich czterech lat znacz-
nemu zwiększeniu uległy zadania oświa-
towe samorządów bez zwiększenia przez 
państwo nakładów na oświatę. Nic nie 
wskazuje na to, aby miało być lepiej. Dzia-
łania obecnego rządu zmierzają do przeka-
zania całej odpowiedzialności za oświatę, 
w tym  finansowej,  na samorządy. Z tego 
powodu czynnik ekonomiczny decyduje  
o podejmowaniu drastycznych decyzji o li-
kwidacji szkół. 

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” zdecydowanie zaprote-
stowała przeciwko takim działaniom w sta-
nowisku podjętym w dniu 3 lutego br. Warto 
w tym miejscu zaznaczyć, że uchwały zwią-
zane z likwidacją szkoły, podejmowane przez 
organy samorządowe, podlegają opiniowaniu 
przez organizacje związkowe – uchwała  NSA 
z dnia 29 listopada 2010 roku. 

Innym sposobem ograniczania wydatków 
na oświatę są  zmiany w sieci szkół. Wywo-
łuje to również uzasadniony niepokój, zarów-
no wśród pracowników, jak i rodziców oraz 

uczniów. Z taką sytuacją mamy do czynie-
nia w Lublinie. Pomysł – bo do chwili pisa-
nia tych słów nie projekt uchwały – łączenia 
szkół został przedstawiony przedstawicielom 
organizacji związkowych zrzeszających pra-
cowników oświaty przez Wydział Oświaty  
i Wychowania Urzędu Miasta Lublin w dniu 15 
lutego br. W tym samym dniu przedstawicie-
le Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „So-
lidarność” uczestniczyli w obradach Komisji 
Oświaty i Wychowania Rady Miasta Lublin. 
Na obrady zostali także zaproszeni przedsta-
wiciele społeczności szkolnych. Dzięki temu 
możliwa była publiczna debata. Zaintereso-
wane strony mogły przedstawić swoje argu-
menty, a radni zadać pytania przedstawicie-
lom szkół. Uczestnicząca w obu spotkaniach 
Teresa Misiuk, przewodnicząca RSOiW poin-
formowała, że Związek wyrazi opinię wobec 
projektu (o ile taki wpłynie) analizując go  
z dwóch perspektyw, nie wartościując, która 
jest ważniejsza:
1. Ochrona miejsc pracy, tak aby w wyniku 

planowanych zmian nikt jej nie stracił. 
2. Możliwość dalszej, sprawnej i efektywnej 

realizacji zadań dydaktyczno–wychowaw-
czych, tak, aby warunki nauki nie uległy 
pogorszeniu i dotychczasowa oferta edu-
kacyjna nie uległa niekorzystnym zmia-
nom. 

Teresa Misiuk
przewodnicząca RSOiW

SZKOŁY RAZEM, CZY OSOBNO?
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Marcin Knap urodził się 13 maja 1977 roku w Świd-
niku. Od dziecka był radosny i pełen życia. Wszystko 
go interesowało, wszędzie go było pełno – wspominają 
najbliżsi Marcina.

Mając zaledwie 13 lat zainteresował się żużlem Po-
stanowił spróbować swoich sił w tym sporcie. „Marcin 
zawsze lubił ryzyko i wyzwania” – wspomina jego brat 
Paweł. Kochał motocykle i mimo, że musiał po wypadku 
przerwać karierę sportową, to miłość do żelaznych ruma-
ków pozostała. 

Długo szukał 
swojej drogi w ży-
ciu. Wykonywał 
różne zawody aż 
wreszcie trafił do 
pogotowia. Zaczął 
pracować jako 
kierowca karetki, 
ale szybko został 

Marcin Knap – ratownik na służbie

28	 stycz-
nia	 na	 cmen-
tarzu	 przy	
ul.	 Męczen-

ników	 Majdanka	 odbyły	 się	 uroczystości	 po-
grzebowe	 poległego	 w	 Afganistanie	 ratowni-
ka.	 Marcina	 żegnali	 najbliżsi	 –	 żona,	 ojciec,	
brat,	 rodzina	 i	 przyjaciele,	 ale	 także	 koledzy	
ratownicy,	 żołnierze,	 przedstawiciele	 władz	
państwowych	 i	 samorządowych,	 związkowcy,		

ratownikiem. Od maja 2009 r. należał do „Solidarności”. 
Jak wspomina Marian Zepchła, przewodniczący komisji 
zakładowej w lubelskim pogotowiu, emanował spokojem 
i opanowaniem, co udzielało się zarówno kolegom, jak  
i pacjentom. Nigdy nie dał się sprowokować czy wypro-
wadzić z równowagi.

 „Marcin zawsze chciał pomagać ludziom, kochał 
to, co robił i oddawał pracy całego siebie” – mówi Piotr 
Włodarski, kolega Marcina z pracy. Miał mnóstwo pla-
nów, chciał kończyć studia. Jak podkreśla Piotr, Marcin 
zrobił coś, o czy marzy każdy ratownik, ale nie zawsze 
ma dość odwagi, by wyjechać na misje. On miał. Poje-
chał do Afganistanu. To była jego druga misja. 

Nie wrócił. Zginął 22 stycznia 2011 r., pełniąc służbę. 
Przed śmiercią udzielił jeszcze pomocy afgańskim dzieciom 
i policjantowi. Odszedł jak bohater. We wspomnieniach żony 
i najbliższych Marcin na zawsze pozostanie człowiekiem ra-
dosnym, pełnym życia, oddanym drugiemu człowiekowi.

Agnieszka Kosierb

Pożegnanie śp. Marcina Knapa

z	przewodniczącym	ZR	oraz	licznie	zgromadze-
ni	mieszkańcy	Lublina.

Uroczystościom	pogrzebowym	przewodniczył	abp	
Józef	Życiński,	który	także	wygłosił	homilię.	Nawiązał		
w	niej	 do	poświęcenia,	 z	 jakim	Marcin	niósł	 pomoc	
ludności	afgańskiej	oraz	podkreślił,	jak	ważna	jest	na-
sza	ludzka	solidarność	z	cierpiącymi.

Ratownika	 żegnali	 koledzy	 z	Wojewódzkiego	
Pogotowia	 Ratunkowego	 głosem	 karetek,	 żuż-
lowcy	–	rykiem	silników	motocykli	i	żołnierze	sal-
wą	honorową.	Do	żony	i	rodziny	Marcina	skiero-
wał	list	prezydent	RP	Bronisław	Komorowski,	któ-
ry	podkreślał,	że	Polska	nigdy	nie	zapomni	ofiary,	
jaką	złożył	poległy	ratownik.

Marcin	Knap	otrzymał	pośmiertnie	Gwiazdę	Czadu		
i	Afganistanu	oraz	Medal	za	Odwagę	i	Bohaterstwo.	
Został	 także	awansowany	na	wyższy	stopień	woj-
skowy,	choć	w	Afganistanie	pełnił	służbę	jako	cywil.	
Złożył	jednak	najwyższą	ofiarę	ojczyźnie	i	drugiemu	
człowiekowi	–	swoje	młode	życie.	

Agnieszka Kosierb
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość 

o nagłej śmierci naszego Kolegi 
MARCINA KNAPA

Żonie i Rodzinie zmarłego 
składamy wyrazy szczerego żalu i współczucia.

Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” 
Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego 

SP ZOZ w Lublinie

Serdeczne wyrazy współczucia 
Żonie i Rodzinie 

ŚP. MARCINA KNAPA 
składa 

Regionalna Sekcja Służby Zdrowia 
NSZZ „Solidarność”

Wyrazy	głębokiego	żalu	i	współczucia
Żonie i Rodzinie

MARCINA KNAPA

składa
Zarząd	Regionu	Środkowowschodniego	

NSZZ	„Solidarność”
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Abp Józef Ży-
ciński urodził 
się w Nowej Wsi 
koło Piotrkowa 
Trybunalskiego.  
W 1972 r., po 
ukończeniu stu-
diów w Wyższym 
Częstochowskim 

Seminarium Duchownym w Krakowie, 
przyjął święcenia kapłańskie. W 1976 r. na 
Wydziale Teologicznym w Krakowie uzy-
skał stopień naukowy doktora teologii. 
Drugi stopień doktora, tym razem filozofii, 
uzyskał na Akademii Teologii Katolickiej  
w Warszawie. Habilitował się w roku 1980 
na podstawie pracy: Prostota i dyskon-
firmowalność jako kryteria heurystyczne  
w kosmologii relatywistycznej.  

W latach 1982-1985 pełnił funkcję pro-
dziekana, a od 1988 do 1990 dziekana Wy-
działu Filozoficznego tej uczelni. Jest ini-
cjatorem serii zeszytów Zagadnienia Filo-
zoficzne w Nauce, wydawanych przez PAT, 
edycji angielskiej Philosophy in Science 
wydawanej przez PAT, Obserwatorium Wa-
tykańskie i Uniwersytet w Tucson oraz serii 
wydawniczej Philosophy in Science Library, 
poświęconej problematyce interdyscypli-
narnej, wydawanej przy współpracy Obser-

Odszedł Pasterz kościoła 
lubelskiego

watorium Watykańskiego. Od 4 listopada 
1990 r. do 14 czerwca 1997 r. był biskupem 
tarnowskim.

Dnia 14 czerwca 1997 r. został mianowany 
Arcybiskupem Metropolitą Lubelskim. Urząd 
ten uroczyście objął 29 czerwca 1997 r.  
w Archikatedrze Lubelskiej pod wezwaniem 
św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty. 

Był członkiem Komisji Episkopatu do 
spraw Nauki Wiary, Komisji Episkopatu do 
spraw Duszpasterstwa, Rady Stałej Konfe-

rencji Episkopatu Polski oraz Komisji Wspól-
nej Episkopatu i Rządu Rzeczpospolitej. 
Interesował się filozofią nauki, kosmologią 
relatywistyczną, metalogiką, a także histo-
rią nauki i badaniem relacji między nauką  
a wiarą oraz filozofią procesu Whiteheada  
i jej rolą we współczesnym wykładzie chrze-
ścijańskiej doktryny. 

Publikował w wielu czasopismach kra-
jowych i zagranicznych, między innymi  
w „Znaku”, „Więzi”, „Tygodniku Powszech-
nym” i „Przeglądzie Powszechnym”. Napi-
sał ponad 50 książek i ponad 300 artykułów 
poświęconych problematyce filozoficznej, 
teologicznej, kulturowej i naukom przyrod-
niczym.

Zmarł nagle 10 lutego 2011 r. w Rzymie. 
Odszedł pasterz kościoła lubelskiego, czło-
wiek ogromnej wiary i niespotykanej wiedzy, 
z żalem żegnany przez wiernych.

oprac. Agnieszka Kosierb

***
Z ogromnym smutkiem 

przyjęliśmy informację o nagłej śmierci 

arcybiskupa Józefa Życińskiego 

Z żalem i poczuciem straty 
żegnamy naszego arcypasterza, 

wierząc głęboko, 
że nadal będzie za nami orędował 

z domu Ojca.

Zarząd Regionu Środkowowschodniego 
NSZZ „Solidarność”


