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„Solidarność” wyraża niepokój 

w związku z planowanymi przez 

Ministerstwo Oświaty zmiana-

mi. Założenia, które przedstawi-

ła Minister Edukacji Narodowej 

Anna Zalewska na konferencji 

w Toruniu, „budzą obawę  

o utratę miejsc pracy przez pra-

cowników oświaty". 

„Solidarność" oświatowa 

oczekuje konkretnych informacji 

na temat podstawy programo-

wej i wskazania źródeł finanso-

wania proponowanych zmian. 

Podczas konferencji nie przed-

stawiono żadnych szczegółów, 

co „pogłębia obawy środowiska 

o jakość polskiej edukacji". 

Deklaracja resortu, według 

której likwidacja gimnazjów 

przez wygaszanie nie spowodu-

je utraty miejsc pracy, w opinii 

związkowców nie jest miarodaj-

na. Związek oczekuje gwarancji 

zatrudnienia oraz regulacji wy-

nagrodzeń  w oświacie.   

– Nie ma się co czarować. 

40 tysięcy nauczycieli będzie 

musiało gdzieś znaleźć zatrud-

nienie. Może część z nich po-

prowadzi pierwsze klasy w lice-

ach. Część, około 20 tysięcy, 

stanie przed dylematem, co 

zrobić ze swoim życiem. To wy-

maga analizy związków zawo-

dowych. Trzeba wyliczyć, jak 

będą wyglądały zmiany i jakie 

działania należy podjąć. Po-

trzebny jest program osłonowy 

– wyjaśnia Wojciech Książek, 

przewodniczący Sekcji Oświaty 

i Wychowania NSZZ 

„Solidarność” Regionu Gdań-

skiego, w latach 1997–2001 

wiceminister edukacji narodo-

wej. 

 

www.solidarnosc.org.pl 

foto: www.infoprzasnysz.com 

„Solidarność” zaniepokojona zmianami  

w oświacie 
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CENTRALNE OBCHODY  

36. rocznicy  

„Lubelskiego Lipca 1980” 

8 lipca 2016 r.  

godz. 12:20 - Pomnik Wdzięczności  

ul. Droga Męczenników Majdanka w Lublinie 

- wystąpienia okolicznościowe 

- złożenie kwiatów  

 

17 lipca 2016 r. 

godz. 9.30 
- Zbiórka uczestników przy dworcu głównym PKP  

w Lublinie 

- Zbiórka pocztów sztandarowych na peronie 1 

- Złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową 

- Przemarsz na teren byłej Lokomotywowni Lublin 

godz. 10.00 
- Msza święta  

godz. 11.30 
- Wystąpienia zaproszonych gości 

- Wręczenie wyróżnień i uhonorowań 

- Złożenie kwiatów pod pomnikiem „Doli Kolejarskiej”  

godz. 13.30 
Festyn rodzinny (błonia przy Arenie Lublin) 

14.00 - Turniej piłki nożnej 

15.30 - Koncert zespołu Hungarian Folk Embassy 

17.00 - Koncert zespołu Lubelska Federacja Bardów   

19.00 - Koncert Jana Pietrzaka 
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NOWY NUMER DO ODEBRANIA  

W SIEDZIEBIE ZR,  

LUBLIN, UL. KRÓLEWSKA 3 


