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przyszłość.	 Zespół	 Szkół	 Bu-
dowlanych	 –	 Agnieszka Ko-
sierb	–	str.	3-4.

•	 Lubelscy	 związkowcy	 u	 par-
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•	 Doradztwo	 zawodowe	 dla	
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Regionalna	Sekcja	Kobiet	NSZZ	„Solidarność”	zaprasza	na	spo-
tkanie	z	panią	psycholog	z	Przychodni	Leczenia	Uzależnień	w	Lu-
blinie.	Zebranie	to	będzie	pierwszym	z	cyklu	spotkań	tematycznych,	
organizowanych	przez	związkowe	biuro	ds.	kobiet.

Zapraszamy	wszystkich	chętnych,	bez	względu	na	płeć,	22	mar-
ca	2012	r.	o	godz.	15.30	do	siedziby	Zarządu	Regionu,	przy	ul.	Kró-
lewskiej	3.

Na	zebraniu	będzie	można	dowiedzieć	się	m.in.	 jak	rozpoznać	
objawy	wszelkiego	rodzaju	uzależnień,	jak	im	zapobiegać	i	do	kogo	
zwrócić	się	po	pomoc.

Spotkanie z psycholożką

„Podziemne Radio „Solidar-
ność”, założone w pierwszych 
miesiącach stanu wojennego, re-
aktywowało swoją działalność.  
W chwili obecnej rozgłośnia ko-
rzysta z zaproszenia „Radia Wnet”  
i nadaje godzinną audycję raz w ty-
godniu, w czwartki o godz. 20:00.

Ponadto od początku bieżącego 
roku pojawia się retransmisja pro-
gramów radia „Solidarność” w war-
szawskiej rozgłośni „Jutrzenka”.

Docelowo radio planuje działal-
ność we własnym studiu, z całodo-
bowym programem.

Twórcy „Podziemnego Radia 
„Solidarność” serdecznie zapraszają 
do słuchania, na razie na falach „Ra-
dia Wnet”.

Podziemne 
Radio 
„Solidarność”
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W uroczystościach 1 marca wzięli udział przedstawiciele 
władz państwowych i samorządowych, związkowcy, kom-

b a t a n c i  
i mieszkań-
cy Lublina.

Już z sa-
mego rana 
uczestnicy 
uroczysto-
ści stawili 
się na mszy 
św. w ko-
ściele pw. Michała Archanioła w Lublinie, 
przy ul. Fabrycznej, by modlić się za tych, 
których bezkompromisowość i honor karane 
były śmiercią i wyklęciem. Tam też został 
poświecony obelisk upamiętniający żołnie-
rzy wyklętych. Potem miał miejsce apel pa-

mięci, salwa honorowa i złożenie kwiatów.
W Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Woje-

wódzkiego odbyła się sesja popularnonauko-
wa, przybliżająca sylwetki bohaterskich żoł-
nierzy oraz projekcja filmu „Orlik”. W przerwie 
obrad uczestnicy konferencji mogli obejrzeć 
wystawę przygotowaną przez lubelski oddział 
IPN – „Zaplute karły reakcji”.

Wieczorem ulicami miasta przeszedł Marsz 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

W kolejnych dniach odbyły się jeszcze se-
sja naukowa na Katolickim Uniwersytet Lu-
belskim oraz rozwiązanie konkursu dla mło-
dzieży gimnazjalnej. Swój udział w obcho-

dach narodowego święta zaznaczyli także 
strzelcy, którzy wzięli udział w I Ogólnopol-
skich Zawodach Strzeleckich o Puchar Żoł-
nierzy Wyklętych.

To święto, ustanowione w zeszłym roku, 
poświęcone pamięci polskich żołnierzy 
zbrojnego, antykomunistycznego podzie-
mia, nie przypadkowo przypada 1 marca. 
Tego dnia, w 1951 r., w piwnicach warszaw-
skiego więzienia mokotowskiego, strza-
łem w tył głowy, UB zamordowało siedmiu 
członków IV Zarządu Zrzeszenia „Wolność  
i Niezawisłość”.

Agnieszka Kosierb

Pamięci żołnierzy wyklętych…
Wspólna modlitwa, poświęcenie obelisku przy ko-

ściele św. Michała Archanioła w Lublinie czy sesja na-
ukowa, to tylko niektóre punkty z bogatego programu 
obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych w naszym mieście.
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Walki zbrojne w Polsce nie za-
kończyły się w maju 1945 roku. 
W wyniku porozumień „Wielkiej 
Trójki” w Teheranie (1943) i w Jał-
cie (1945) Polska znalazła się w so-
wieckiej strefie wpływów. Związek 
Radziecki narzucił Polsce PKWN  
i komunistyczny rząd Osóbki-Mo-
rawskiego, który nie miał w kra-
ju żadnego oparcia społecznego 
ani politycznego i nie miał szans 
utrzymać się przy władzy bez po-
mocy wojsk ZSRR. Stacjonujące 
na terenie Polski sowieckie woj-
ska aresztowały i więziły swo-
ich potencjalnych przeciwników 
– przedstawicieli rządu polskiego 
na uchodźstwie, wybitnych przed-
wojennych działaczy politycznych, 
znanych dowódców wojskowych 
AK, BCh i innych formacji zbroj-
nego podziemia. Większość ujaw-
niających się polskich partyzantów 
siłą wcielano do wojska, a potem 
wielu z nich skazywano na śmierć 
lub na długoletnie więzienie jako 
zdrajców narodu polskiego, fa-
szystowskich kolaborantów czy 
agentów gestapo. Wielu dawnych 
partyzantów zdezerterowało z sze-
regów Wojska Polskiego. Cześć 
z nich postanowiła powrócić do 
lasu, by kontynuować walkę o nie-
zawisłość Polski. Polscy działacze 
komunistyczni wiedzieli, że utrzy-
mają się przy władzy tylko poprzez 
fizyczną likwidację zbrojnego pol-
skiego podziemia oraz spacyfiko-
wanie polskiego społeczeństwa 
za pomocą sprawnego aparatu re-
presji. Rozpoczęli, z żołnierzami 
AK,  WiN, NSZ, walkę na śmierć 
i życie, nazwaną później „okre-
sem utrwalania władzy ludowej”. 
Walkę tę prowadzono z pomocą 
polskich formacji policyjnych MO 
i UB, specjalnych oddziałów woj-
skowych KBW. Korzystano rów-
nież z pomocy sowieckich oddzia-
łów NKWD i SMIERSZ. Komu-
nistyczne władze nasiliły represje 
wobec ludności cywilnej, za wszel-

ką pomoc okazywaną oddziałom 
podziemia groziły cywilom bardzo 
surowe kary. 

Przewaga sił i środków pozwoli-
ła komunistom dość szybko rozbić 
większość partyzanckich „band”. 
Wielu partyzantów poległo. Innych 
uwięziono i poddano okrutnym 
torturom, w wyniku których traci-
li zdrowie, a często również życie. 
Podczas sądowych procesów żołnie-
rzy podziemia oskarżano o najgor-
sze zbrodnie wobec polskiego na-
rodu. Ferowane wyroki były bardzo 
często wyrokami śmierci. W trakcie 
takich pokazowych procesów sądo-
wych żołnierzy niepodległościowe-
go podziemia nazywano „zaplutymi 
karłami reakcji”, a niepodległościo-
we organizacje, do których należeli 
określano mianem „faszystowskich 
band”. 

W lutym 1947 roku ogłoszono 
amnestię dla żołnierzy zbrojnego 
podziemia, aby skłonić możliwie 
jak najwięcej partyzantów do ujaw-
nienia się. Obiecywano całkowite 
zatarcie win wszystkim, którzy się 
ujawnią i złożą deklarację lojalno-
ści. Łącznie ujawniło się ponad 75 
tys. osób.

Faktycznym celem amnestii 
było rozbicie jedności środowisk 
opozycyjnych. Ludowa władza 
obietnic nie dotrzymała. Zebrane 
w czasie przesłuchań informacje 
posłużyły później do wzmożenia 
represji wobec ujawnionych i do-
tarcie do osób nadal prowadzących 
walkę. Komuniści jeszcze przez 
ponad 10 lat tropili i likwidowali 
coraz mniej liczne oddziały par-
tyzanckie. Do końca lat 50-tych 
komuniści wymordowali niemal 
wszystkich „niepokornych”. Tych 
partyzantów, których nie pozba-
wiono życia, sądzono jako zdraj-
ców ojczyzny, skazywano na spo-
łeczny ostracyzm, prześladowano 
ich samych i ich rodziny – nawet 
jeszcze w latach 90-tych ubiegłego 
wieku. 

Równolegle działała komu-
nistyczna propaganda: w prasie, 
radiu i telewizji, w podręczni-
kach szkolnych i w publikacjach 
naukowych, żołnierzy podziemia 
przedstawiano jako ludzi zdepra-
wowanych, złodziei, rabusiów, 
morderców i zdrajców sprawy na-
rodowej. W wyniku agresywnej 
polityki rządu i oportunistycznej 
postawie elit, partyzanci traci-
li wiarygodność w oczach spo-
łeczeństwa, szczególnie wśród 
młodszego pokolenia. 

Tak zrodziło się pojęcie „żołnie-
rzy wyklętych” – wiernych do koń-
ca przysiędze złożonej przed laty 
legalnym władzom II Rzeczypospo-
litej, za co byli mordowani najpierw 
przez okupanta niemieckiego, po-
tem przez „sojuszników” sowiec-
kich, później przez rodzimych ko-
munistów, a wreszcie zostali niemal 
zupełnie zapomniani przez własny 
naród. 

Po 1989 roku członkowie rodzin 
i pozostali przy życiu towarzysze 
broni „żołnierzy wyklętych” zaczę-
li upominać się o przywrócenie im 
należnej czci. Prawda o losach „żoł-
nierzy wyklętych” powoli docierała 
do świadomości Polaków poprzez, 
początkowo skromne, potem coraz 
liczniejsze, rzetelne artykuły praso-
we i publikacje książkowe. Stopnio-
wo rosło społeczne uznanie i podziw 
dla niezłomnej postawy ideowej  
i moralnej „żołnierzy wyklętych”, 
dla ich bezgranicznego poświęcenia 
się sprawie wolności i niepodległo-
ści naszej Ojczyzny. 

W 2011 roku Sejm RP ustanowił 
1 marca Narodowym Dniem Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych” na pamiątkę 
tego, że 1 marca 1951 roku, w pod-
ziemiach więzienia na Mokotowie, 
strzałem w tył głowy, komunistyczni 
oprawcy wymordowali 7 członków 
IV Zarządu Zrzeszenia „Wolność  
i Niezawisłość”. 

Gloria victis!
Jan Sarzyński

„Solidarność” pamięta

1 marca – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
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Na	 początek	 proponujemy	
wizytę	w	Zespole	Szkół	Budow-
lanych	w	Lublinie,	na	ulicy	Słowi-

czej.	Jest	to	placówka	edu-
kacyjna	z	wieloletnia	 trady-
cją,	 ogromnym	 zapleczem	
technicznym	 i	 doświadczo-
nymi	 pedagogami.	 Swoich	
uczniów	 kształci	 w	 bardzo	
potrzebnych,	 wręcz	 poszu-
kiwanych	dziś,	zawodach.

Szkoła	 proponuje	 dwa	
typy	 kształcenia	 –	 w	 tech-
nikum	 i	 szkole	 zawodowej.	 Jak	
wskazuje	nazwa	szkoły,	placów-
ka	 daje	możliwość	 zdobycia	 za-

wodu	związanego	z	szeroko	po-
jętymi	elementami	budownictwa.	
Tutaj	można	nabyć	umiejętności		

z	zakresu	tech-
nik	 budownic-
twa,	 techno-
logii	 drewna,	
czy	 renowacji	
e l e m e n t ó w	
architektury.		
W	 ostatnim	
czasie	urucho-
miono	 dodat-
kowo	kierunek	
k s z t a ł c e n i a		
w	 zawodzie	
d e k a r z a ,		

w	 odpowiedzi	
na	 zapotrze-
bowanie	 kon-
kretnej	 firmy		
z	tej	branży.

Jak	podkre-
śla	 dyrektor	
szkoły,	 Jerzy	
Solan,	 ab-
solwenci	 bez	
p r o b l e m ó w	
znajdują	 pra-
cę.	Mało	 tego,	

Wybierając zawód, wybierasz przyszłość!

Zespół Szkół Budowlanych
Rynek pracy stawia dziś przed młodymi ludźmi olbrzymie wyzwania. 

Duże bezrobocie, konkurencja, kryzys ekonomiczny sprawiają, że już bar-
dzo młodzi Polacy muszą poważnie zastanawiać się nad wyborem swojej 
drogi życiowej, a co za tym idzie, również zawodu. Wychodząc naprzeciw 
tym potrzebom, a także potrzebom pracodawców, chcemy na łamach na-
szego Biuletynu przedstawić kilka propozycji z naszego lubelskiego po-
dwórka. Zaprezentujemy szkoły, które dają szansę i możliwość kształcenia 
w konkretnym zawodzie.

uczniowie	szkoły	zasadniczej	
pracują	już	w	trakcie	trwania	
nauki,	 a	 po	 jej	 zakończeniu	
zwykle	 zostają	 w	 firmach,	
które	 uczyły	 ich	 praktycznej	
strony	zawodu.

Wizytując	 szkołę	 na	 ulicy	
Słowiczej	miałam	okazję	zo-
baczyć	 świetnie	 wyposażo-
ne	pracownie	i	sale	szkolne,		
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Trwa akcja „Solidarności”, mająca na celu uzyskanie 
poparcia parlamentarzystów dla referendum w sprawie 
wieku emerytalnego. Przewodniczący KK Piotr Duda 
wystosował w tej sprawie list do posłów, 
w którym apeluje o przeprowadzenie 
ogólnokrajowej dyskusji na temat zmian 
w systemie emerytalnym. – „Najlep-
szym sposobem przekonania obywateli 
jest poważny dialog, a najlepszym spo-
sobem sprawdzenia ich akceptacji jest 
referendum. Dlatego apeluję do Pana o 
poważne potraktowanie naszego wnio-
sku i pilne jego procedowanie na forum 
Sejmu. Proszę o rzetelny dialog i popar-
cie wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie 
zachowania dotychczasowych rozwiązań emerytalnych” 
– napisał przewodniczący.

Lubelscy posłowie, na pytanie o poparcie wniosku  
o referendum, odpowiadali bardzo różnie. Posłanka Ga-
briela Masłowska i poseł Lech Sprawka z PIS-u zadekla-

rowali poparcie dla inicjatywy związku, 
uważając ją za bardzo potrzebną i poży-
teczną. Z kolei  przedstawiciel PSL, po-
seł Jan Łopata, nie popiera wniosku o re-
ferendum, ale nie poprze także reformy 
emerytalnej w obecnym kształcie.

Natomiast posłanka Magdalena Gą-
sior-Marek, reprezentująca PO, wyraziła 
chęć udziału w rozmowach i dyskusjach, 
uważając, że sprawa jest złożona.

Posłowie zgodnie deklarują chęć de-
baty, dostrzegając jak ważnym dla społeczeństwa tema-
tem jest reforma emerytalna.

Agnieszka Kosierb

Lubelscy związkowcy u parlamentarzystów

a	także	obejrzeć	prace	uczniów.	Ucząc	się	bowiem	
zawodu,	upiększają	oni	swoje	sale	lekcyjne.	

Największym	problemem	szkół	kształcących	za-
wodowo	 jest	 jednak	 obecnie	 trudność	 w	 naborze	

Wszystkich,	 któ-
rzy	 chcieliby	 bliżej	
zapoznać	się	z	ofer-
tą	szkoły,	zaprasza-
my	 na	 dni	 otwarte	
29	marca	br,	a	 tak-
że	 na	 stronę	 in-
ternetową.	 Warto	
przemyśleć	decyzję		
o	wyborze	szkoły,	bo	
dziś	na	rynku	pracy	
brakuje	 stolarzy,	
dekarzy,	 hydrauli-
ków	czy	murarzy,	a	
możliwość	zdobycia	
umiejętności	w	tych	
zawodach	daje	mło-
dzieży	 własnie	 Ze-
spół	 Szkół	 Budow-
lanych	w	Lublinie.

Agnieszka 
Kosierb

uczniów.	 Młodym	 ludziom	
przez	wiele	lat	utrwalano	mit	
o	 tym,	 że	wybierając	 zawód	
od	 razu	 po	 gimnazjum	 jest	
się	w	jakiś	sposób	gorszym.	
Jest	to	jednak	bardzo	błędne	
podejście.	ZSB	pokazuje,	że	
wybór	ich	szkoły	pozwala	na	
zdobycie	konkretnego	zawo-
du,	 a	 jednocześnie	 umożli-
wia	kontynuację	nauki.
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Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność”

Przez kraj przetacza się fala likwi-
dacji szkół i placówek oświatowych 
o niespotykanej dotychczas sile.  
W województwie lubelskim zjawi-
sko to dotyczy 135 szkół. Nawet je-
śli wiemy, że w tej liczbie mieszczą 
się typy szkół, które znikają z sys-
temu polskiej edukacji, jak np. licea 
profilowane, to skala likwidacji jest  
w dalszym ciągu bardzo duża. Do 
tego należy dodać, że ponad 20 pla-
cówek przejmują stowarzyszenia. 
Dlaczego tak się dzieje? Komu i cze-
mu to zawdzięczamy?

Powszechnie w środkach maso-
wego przekazu powielana jest odpo-
wiedź przedstawicieli samorządów 
i kuratora oświaty, że winnymi tej 
sytuacji są: niż demograficzny i Kar-
ta Nauczyciela. To ogromne uprosz-
czenie i wprowadzanie w błąd opinii 
społecznej. Problem jest znacznie 
bardziej złożony. Skutki niżu demo-
graficznego będą niekorzystne, nie 
tylko dla oświaty. Akurat w oświacie 
mniejsza liczba uczniów powinna 
być wykorzystana do poprawy wa-
runków nauczania, które w bezpo-
średni sposób przełożą się na pod-
niesienie poziomu jakości kształce-
nia i wychowania. Karta Nauczycie-
la – warto przypomnieć, że minęło 
właśnie 30 lat od jej ustanowienia 
– to nic innego, jak ponadzakłado-
wy, zbiorowy układ pracy. Takie 
układy funkcjonują w wielu zawo-
dach. Tylko nauczycielom odmawia 
się takiego prawa! Przez okres trzy-
dziestu lat Karta Nauczyciela podle-
gała wielu zmianom. Nie zawsze na 
korzyść nauczyciela, jak chociażby 
zapis zobowiązujący do odpraco-
wywania tzw. „godzin karcianych”, 
które zobowiązują do darmowego 
świadczenia pracy w wymiarze 1-2 
godzin w tygodniu, w zależności od 
typu szkoły. I zapewne w przyszłości 
konieczne będą kolejne zmiany.

Co tak bardzo przeszkadza  
w Karcie Nauczyciela organom 
prowadzącym szkoły i placówki 
oświatowe, czyli samorządom? Jest 

to niewątpliwie zapis, który zobo-
wiązuje je do uczciwego wypłacania 
wynagrodzeń kadrze pedagogicznej, 
zgodnie z obowiązującym prawem. 
To zobowiązanie było zawarte od 
wielu lat, ale nie było realizowane. 
Z tego powodu wprowadzony został 
zapis, że samorządy co roku muszą 
dokonać rozliczeń wypłaty śred-
nich wynagrodzeń nauczycielom 
i to rozliczenie przedstawić m.in.: 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej  
i organizacjom związkowym. Jeśli 
w ciągu roku nie wypłacały wyna-
grodzeń w wysokości zapewniającej 
realizację ustawowych średnich płac 
– nie mylić ze średnią krajową, jak 
czasem słyszymy w wypowiedziach 
samorządowców – to muszą wypła-
cić dodatek uzupełniający, który –  
i tu znowu sprostowanie – nie jest 
„14” pensją. Trudno odnosić się do 
wszystkich wypowiedzi zawiera-
jących zupełnie nieprawdziwe in-
formacje o czasie pracy – zgodnie  
z prawem nauczycieli obowiązuje 40 
godzinny tydzień pracy. Poczekajmy 
na wynik badania, które w tym za-
kresie przeprowadza Instytut Badań 
Edukacyjnych. Warto przypomnieć, 
że jest to realizacja postulatu NSZZ 
„Solidarność”, zgłoszonego w ko-
misji Trójstronnej. Zmasowany atak 
niektórych mediów – przoduje Ga-
zeta Prawna – pokazuje, że dla wie-
lu wynik pokazujący rzeczywisty 
czas pracy może się okazać bardzo 
zaskakujący. Prowadzona jest więc 
akcja dyskredytowania i obniżania 
autorytetu nauczycieli. Z powyższe-
go wynika, że głównym winowajcą 
likwidacji szkół nie jest tylko niż 
demograficzny i Karta Nauczyciela.  
W takim razie kto? Otóż oświata jest 
jedną z największych ofiar polityki  
państwa polskiego, głównie finan-
sowej. Rzecz znamienna, mimo 
konstytucyjnego obowiązku, pań-
stwo dokonując zmian w ustawie 
o systemie oświaty, pozbyło się 
odpowiedzialności za edukację, 
przerzucając tę odpowiedzialność 

na samorządy! To wynik działal-
ności ustawodawczej Parlamentu 
RP z 2008 roku. Szerzej na ten te-
mat piszemy w stanowisku SKO-
iW NSZZ „Solidarność”z dnia 2 
marca br. To także efekt zwięk-
szania zadań jednostek samorządu 
terytorialnego, nie tylko w zakresie 
oświaty, bez odpowiedniego zwięk-
szania środków finansowych. To 
skutek ustawy o finansach publicz-
nych, która nakazuje równoważenie 
bieżących dochodów i wydatków. 
To wreszcie rezultat realizowania 
projektów unijnych – żeby pozyskać 
środki z funduszy europejskich po-
trzebny jest własny wkład. Samo-
rządy dobrze dawały sobie radę jako 
właściciele obiektów oświatowych, 
dbając o ich stan – widać to niemal-
że w każdej gminie. W wielu wypad-
kach nie poradziły sobie ze znacz-
nie szerszym zakresem uprawnień  
w dziedzinie oświaty, które otrzyma-
ły w rezultacie ograniczenia kompe-
tencji kuratoriów oświaty.

Środowisko oświatowej „Solidar-
ności” wielokrotnie wypowiadało się 
w tej sprawie. Obecnie nie ma jednak 
woli politycznej do rewizji nieko-
rzystnych zmian prawnych. Dobitnie 
widać to na przykładzie wniosku zło-
żonego w Sejmie przez posłów PiS, 
dotyczącego przywrócenia wiążącej 
opinii kuratora oświaty, w przypad-
ku likwidacji szkół. Wniosek został 
odrzucony na etapie prac w komisji 
sejmowej. Problemów w oświacie 
jest znacznie więcej. Chcemy o ich 
rozwiązaniu rozmawiać, podtrzy-
mujemy gotowość współdziałania  
z Ministerstwem Edukacji Narodowej.  
W tym przeświadczeniu skierowa-
liśmy list otwarty do Pani Krystyny 
Szumilas, czekamy na odpowiedź. 
Warto natomiast, aby problemami 
polskiej oświaty interesowali się 
nie tylko nauczyciele i pracownicy 
oświaty. W kolejnych numerach Biu-
letynu będziemy się je starali przybli-
żać wszystkim członkom związku.

Teresa Misiuk

O przyczynach likwidacji szkół i placówek 
oświatowych
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Zapraszamy na konsultacje z zakresu doradztwa 
zawodowego dla dzieci członków NSZZ „Solidarność”

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność”

Wybór  szkoły ponadgimnazjalnej to jedna z pierwszych 
ważnych decyzji podejmowanych przez młodego człowie-
ka.  Decyzja ta ma znaczący wpływ na przebieg  jego ka-
riery edukacyjno-zawodowej i dlatego też należy się do niej 
odpowiednio przygotować.

Wsparcie ze strony doradcy zawodowego w tym okre-
sie jest bardzo potrzebne. Nie wszyscy gimnazjaliści mają 
zapewniony dostęp do tego typu usług. Z myślą o nich,  
w siedzibie NSZZ Solidarność  Region Środkowowschodni, 
Lublin, ul. Królewska 3, zostaje uruchomiony Punkt Kon-
sultacyjny w zakresie doradztwa zawodowego dla mło-
dzieży gimnazjalnej (dzieci członków NSZZ  Solidarność).

Doradztwo zawodowe w okresie nauki w gimnazjum 
ma na celu pomoc uczniom w poszukiwaniu odpowiedzi 

na pytanie:  ,,Kim jestem i  Kim chcę zostać?”  Właściwa 
odpowiedź możliwa jest po poznaniu trzech obszarów:

• Wiedza o sobie
• Wiedza o zawodach 
• Wiedza o ścieżkach kształcenia 
W ramach konsultacji przewidziana jest diagnoza do-

radcza z zastosowaniem testów badających predyspozy-
cje zawodowe.

Termin konsultacji:  poniedziałki, godz. 16.30-18.00
Prowadzący: doradca zawodowy – Iwona Lipiec/

Wiesława  Stec.
Pierwsze spotkanie 19.03.2012 r.
Zgłoszenia na konsultacje osobiście lub za pośrednic-

twem e-maila: lipiec.iw@gmail.com

Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” uważa, iż obecna dramatyczna sytuacja 
w polskiej oświacie jest efektem nowelizacji ustawy  
o systemie oświaty, dokonanej w 2008 roku z inicjatywy 
Rządu RP przez Parlament RP. 

Zmiana ustawy i wynikające z niej rozporządzenia 
MEN spowodowały masową likwidację szkół i placó-
wek oświatowych.

Praktyka pokazuje, że jedynym czynnikiem decydują-
cym o likwidacji szkół przez samorządy jest czynnik eko-
nomiczny, pomimo, że placówka cieszy się zainteresowa-
niem rodziców, uczniów i ciekawą ofertą edukacyjną.

SKOiW NSZZ „Solidarność” zaopiniowała negatyw-
nie w/w projekt ustawy, stwierdzając, że zaproponowane 
zmiany grożą:

• obniżeniem jakości kształcenia,
• segregacją edukacyjną i społeczną uczniów, wy-

nikająca z prywatyzacji szkół, 
• pogorszeniem warunków nauki i bezpieczeństwa 

w szkołach i placówkach, 
• oddaniem zbyt dużej części nadzoru edukacji  

w ręce samorządów, dla których głównym kryte-
rium jest czynnik ekonomiczny,

• pogorszeniem sytuacji dzieci sześcioletnich, z uwagi 
na brak właściwego przygotowania projektu wdroże-
nia obowiązku szkolnego od 6-tego roku życia, 

• pogorszeniem warunków pracy i nauki w szko-
łach podstawowych przez skokowe zwiększenie 

liczebności dzieci w szkole i poszczególnych od-
działach, wydłużenie pracy szkół,

• ograniczeniem liczby godzin języka polskie-
go, historii, geografii i realizowanie programu  
w dwóch różnych typach szkół.

Rzeczywistość pokazuje, że SKOiW NSZZ „Solidar-
ność” dokonała  trafnej oceny możliwych skutków pro-
jektowanych zmian w systemie polskiej edukacji.

Domagamy się, aby Rząd RP, który ponosi konstytucyj-
ną odpowiedzialność za stan oświaty, niezwłocznie przystą-
pił do zdecydowanych działań, które położą kres masowej 
likwidacji szkół i pogarszaniu jakości polskiej edukacji.  
W ocenie SKOiW NSZZ „Solidarność” koniecznym jest:

• zwiększenie nakładów na oświatę ,
• opracowanie standardów oświatowych,
• ograniczenie samowoli organów prowadzących, 

poprzez wzmocnienie kompetencji organów 
sprawujących nadzór pedagogiczny,

• objęcie przedszkoli dotacją oświatową,
• dokonania zmiany podstawy programowej,
• naprawy systemu szkolnictwa zawodowego.
SKOiW NSZZ „Solidarność” podtrzymuje gotowość 

do merytorycznego współdziałania, w duchu rzeczywi-
stego dialogu społecznego, w celu ratowania polskiego 
systemu edukacji.

Z poważaniem,
Ryszard Proksa

Przewodniczący SKOiW NSZZ „Solidarność”

STANOWISKO 
Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 

w sprawie bieżącej sytuacji w oświacie
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Szacuje się, że podczas masakry zginęło ok. 1000 
osób, ocalało zaledwie 72 mieszkańców. 

Trudno dziś jest ustalić bezpośredni powód tego ataku. 
Jedna z wersji mówi o tym, że była to zemsta za śmierć 2 
ukraińskich policjantów zastrzelonych rzekomo przez od-
dział polskiej samoobrony, stacjonujący we wsi. 

„Solidarność”  
w Hucie Pieniackiej
25 lutego przedstawiciele ZR Środkowow-

schodniego NSZZ „Solidarność” wzięli udział 
w uroczystości upamiętniającej  zagładę Huty 
Pieniackiej – polskiej wsi, gdzie 68 lat temu od-
działy UPA oraz policji ukraińskiej dokonały ma-
sowego mordu na jej mieszkańcach.

Uroczystość została zorganizowana przez konsulat RP we 
Lwowie. Udział w niej wzięły również rodziny pomordowa-
nych,  przedstawiciele środowisk  i organizacji kresowych, 
harcerze, władze ukraińskie i miejscowa ludność. 

Pod pomnikiem upamiętniającym to wydarzenie mo-
dlitwy odprawiali przed-
stawiciele pięciu kościo-
łów, krótkie wystąpienia 
mieli również konsul RP, 
przedstawicielka władz 
ukraińskich oraz przedsta-
wiciele organizacji „Huta 
Pieniacka”. Po modli-
twach przybyły na miejsce 
chór odśpiewał poruszają-
ce pieśni, oddając cześć 
zamordowanym rodakom.

Mateusz Lech

To, co się dzieje wokół nas, można  
w skrócie opisać: liberalizm zajmuje ko-
lejne obszary naszego życia i idzie im jak 
po maśle.

„Tylko żeby nie ten Kościół w Pol-
sce…” Nie rozbrajają go bezpośrednio, 
nazywając po imieniu, co się robi. Nato-
miast znajdują zastępczy podmiot, który 
atakują, żeby poczynić straty całemu Ko-
ściołowi. Tak dzieje się w przypadku TV 
„Trwam” - jedynego ogólnokrajowego 
nadawcy. Ten społeczny nadawca, szeroko 
i skutecznie ewangelizuje miliony ludzi. 
Organem prowadzącym TV „Trwam”  jest 
fundacja LUX  VERITATIS – wspaniały 
przykład apostolstwa świeckich. Dzięki 
TV „Trwam” i Radio Maryja bierzemy 
systematycznie udział w życiu Kościoła 
- powszechnego i lokalnego. Dzięki tym 
mediom jesteśmy przy Ojcu Świętym  
w jego pielgrzymkach, modlitwie na Anioł 

Pański, na światowych spotkaniach z mło-
dzieżą. Codziennie możemy brać udział  
w Apelu Jasnogórskim, otrzymywać rze-
telną informację oraz ocenę faktów i wy-
darzeń w sposób interaktywny. 

„Telewizji „Trwam” można ukręcić 
głowę!”. Wystarczy nie przyznać miej-
sca na multipleksie i „wszystko poleci 
jak klocki domina”. Metoda, jaką wybrał 
Pan Dworak – prezes KRRiT, polega na 
wykazywaniu braku gwarancji ekono-
miczno-finansowych na prowadzenie TV 
„Trwam” – „Dziś jest ofiara ludzi, jutro 
może jej nie być”. Oświecone liberalne 
elity na górze jakoby nagle zapomnia-
ły „o wielkim imperium Ojca Rydzyka”  
i przekierowały propagandę na Ojca Dy-
rektora jako biedaka, który niebawem bę-
dzie pożyczał na chleb. 

SAPERE AUDE INCIPE (Horacy). 
Nie bój się myśleć.  Gra idzie o totalną do-

minację,  drogą tworzenia  antyreligijnych 
fobii. To młodzi, internauci, pierwsi zbio-
rowo wyartykułowali, o co chodzi. Jednym 
głosem mówią nie! – ograniczaniu wolno-
ści słowa i zamykaniu ust. I choć piractwo 
w internecie ma miejsce, ale to przysłowio-
we „małe piwo”, względem tego, o co idzie 
gra. Poprzez preparowane opinie, również 
i prowokacje, wprowadza się TV „Trwam” 
w obszar nietolerancji i antysemityzmu. 
Wtedy następuje atak, napiętnowanie  
i utwierdzenie w decyzji, że nie ma miejsca 
na multipleksie dla nienormalności. 

Liberalne mechanizmy, obniżające au-
torytet Kościoła, są szczególnie sprawne. 
Natura ludzka, tak jak w starożytności, tak  
i teraz, jest taka sama. Jeśli się jej nie upra-
wia (rola kultury i mediów) z trudem się 
zmienia, stąd zawołanie Horacego – Nie bój 
się myśleć. Celem głównym tych ataków 
nie jest TV „Trwam”, ale Kościół i Polska!

Prawo i świat się zmienia – Kościół 
trwa!

Ignacy Czeżyk

Trwa walka o telewizję „Trwam” 


