
Solidarność wymaga odwagi 

 

- Chcemy odbudować etykę zawodu 

nauczyciela. Aby nauczanie było na światowym 

poziomie, pedagodzy muszą być lepiej 

wynagradzani. Walczymy o to, aby mniej było 

dokumentacji i administracyjnych czynności,  

a więcej pracy z uczniem – mówi Wiesława Stec 

przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty  

i Wychowania NSZZ „Solidarność”, w rozmowie  

z Tomaszem Kupczykiem.  
 

Co spowodowało, że jest Pani w „Solidarności” i 

kiedy wstąpiła Pani w jej szeregi? 

W swoim życiu zawsze kierowałam się zasadami wzajemnego szacunku w relacjach z innymi 

ludźmi,  nie ważne czy to dotyczy życia prywatnego, czy zawodowego. Z domu  wyniosłam 

wyraźny przekaz od  rodziców, że nie można stać obojętnie, jeśli widzimy krzywdę drugiego 

człowieka. 

Podejmując pierwszą pracę, w dosyć krótkim czasie doszłam do wniosku, że pojedynczo jest 

trudno dbać o prawidłowe relacje na poziomie pracodawca - pracownik. Dlatego świadomie 

podjęłam decyzję o wstąpieniu do NSZZ „Solidarność” w Szkole Podstawowej nr 1 

w Łęcznej w 1989 r. Oczywiście zdając sobie sprawę, że będę na cenzurowanym.  

 

Od razu miała Pani przekonanie, żeby wybrać Solidarność, a nie inny związek, który był 

„jedyny słuszny”? 

Wszyscy, którzy mieli kręgosłup moralny i wychowanie patriotyczne, nie wstępowali do 

innych związków, ponieważ godność na to nie pozwalała. Podejmując pierwszą pracę w 1983 

r., jako nauczyciel oddziału zerowego w Lublinie, jako jedyny pracownik nie należałam do 

ZNP. Z tego tytułu byłam poddawana presji przez tzw. komisję weryfikacyjną, w której  



przedstawiciele kuratorium, partii, dyrektor szkoły oraz reprezentanci ZNP pytali, dlaczego 

nie należę do ich związku. Nie uległam i nie zapisałam się, ale nie było łatwo. 

 

Wcześniej nie miała Pani styczności z „Solidarnością”?  

Tak, w latach 80-tych, jako uczennica, podczas praktyk w Fabryce Wag w Lublinie 

dołączyłam się do strajku pracowników zakładu.   

 

„Solidarność” lat 90-tych i teraz. Patrząc z perspektywy własnego doświadczenia, jakie 

różnice dostrzega Pani w funkcjonowaniu związku? 

W oświacie mamy teraz więcej członków „Solidarności”, niż w 1989 r., kiedy to moja 

organizacja międzyzakładowa w powiecie łęczyńskim liczyła 20-30 osób. Kiedy jako 

przewodnicząca przejmowałam organizację pod swoje skrzydła w 2001 r., było 38 osób, a 

teraz jest blisko 200 członów i liczebność systematycznie wzrasta.  

Kiedyś trzeba było mieć mocny charakter i większą odwagę, aby wstąpić do „Solidarności”, 

to było małe bohaterstwo. Dawniej, w mojej szkole na stu nauczycieli troje było w naszym 

związku. Jeśli chodzi o ZNP to ludzie często nie wiedzieli, że są tam zapisywani, a do 

„Solidarności” wstępowało się świadomie podejmując decyzję. Ja wzorowałam się na swoich 

dwóch koleżankach, które miały autorytet  i charakter. Dziś jest zdecydowanie łatwiej, choć 

nadal pojawiają się bariery psychologiczne. 

 

Wysokie uzwiązkowienie zależy również od przewodniczącej organizacji.  

Myślę, że tak wysoka liczba związkowców w Solidarności oświatowej, którą mamy obecnie, 

jest pochodną efektywności, pracowitości i aktywności lidera - przykłady pociągają. 

Nierzadko trzeba odwagi, aby pójść do pracodawcy z postulatami. To jest związane z różnymi 

konsekwencjami, np. nie jest się nagradzanym.  

 

Co daje Pani motywację do działania? 

Przede wszystkim sprawy załatwione pozytywnie. Wtedy serce rośnie i przybywa odwagi do 

realizacji kolejnych planów. Nie mniej ważnym impulsem, mobilizującym do aktywności, są 

łzy ludzi dziękujących za pomoc. One dają siłę do pracy. Człowiek widzi, że to co robi, 

przynosi korzyść innym i są sukcesy. 

 

 

 



Ile solidarności jest w oświatowej Solidarności? 

Myślę, że jak w każdym środowisku, życzylibyśmy sobie większej solidarności zawodowej. 

Rzeczywiście nie jest ona taka, jak powinna być, ale spora część działaczy jest świadoma 

swoich obowiązków i gdy jest potrzeba mobilizacji, to się udaje. Tak np. było podczas pikiety 

w Warszawie, w połowie września br., gdy wielu związkowców z Lubelszczyzny wzięło w 

niej udział.   

 

Co myśli Pani o tym, że wszyscy nauczyciele zbierają owoce pracy związkowców?  

Boli nas, że ludzie nie mają tej świadomości. Wiemy, że w innych grupach zawodowych 

ponad 90 proc. pracowników jest uzwiązkowionych, u nas jest 40 proc. Mamy żal do 

koleżanek i kolegów w naszej grupie zawodowej, że jakby czekają na gotowe. Wychodzą z 

założenia, że lepiej się nie narażać pracodawcy, nie płacić składek, nie ponosić kosztów, ale 

chętnie konsumują owoce zdobyte przez związki zawodowe.  

Chciałabym, aby wzrosła ich świadomość odpowiedzialności za całą grupę zawodową. Tylko 

w jedności będziemy mogli wywalczyć więcej dla naszego wspólnego dobra. 

 

Jest Pani drugą kadencję przewodniczącą Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania 

NSZZ „Solidarność”. To duże wyzwanie i ogrom pracy. Jakie priorytety są na tę 

kadencję?  

Chcemy odbudować etykę zawodu nauczyciela. Aby nauczanie było na światowym poziomie, 

pedagodzy muszą być lepiej wynagradzani. Walczymy o to, aby mniej było dokumentacji i 

administracyjnych czynności, a więcej pracy z uczniem. Chcemy cofnąć rozporządzenie ws. 

oceny pracy nauczyciela. To jest gąszcz regulaminów oceniania na każdym poziomie awansu. 

Głównie nas niepokoi fakt, że dyrektorom dano narzędzie do subiektywnego oceniania pracy 

nauczycieli dyplomowanych, którzy po wyróżnieniu będą mogli otrzymać 500 zł miesięcznie. 

Inni nauczyciele, mianowani czy kontraktowi, pracując nawet efektywniej, nie będą mieć 

podwyższonego wynagrodzenia – nawet po wyróżnieniu. Chcemy, aby tak wysoka kwota 

była przyznawana przez komisje zewnętrzne. 

 

W opinii społecznej nauczyciele ciężko nie pracują i mają dużo wolnego. Czy zatem 

podwyżki są uzasadnione? 

To jest błędna opinia. Jeśli bliżej przyjrzymy się pracy nauczyciela, to zobaczymy, że jest to 

trudny zawód, mnóstwo pracy poza pensum, które jest obowiązkowe. Ponadto nauczyciele 

muszą dojeżdżać do kilku szkół, rekordziści pracują aż w siedmiu szkołach. To wszystko, w 



połączeniu z niskim wynagrodzeniem, wpływa na wydajność nauczyciela i poziom 

kształcenia. Jest on swoistym rzemieślnikiem, który jeździ w terenie i świadczy usługi. Nie 

ma wtedy właściwego kontaktu z rodzicami i dziećmi. Dobra komunikacja jest nieodzownym 

elementem naszej pracy.  

 

Jak jest oceniana przez związkowców reforma oświaty i wygaszanie gimnazjów?  

Są różne opinie. Pojawiają się głosy krytyczne, wskazujące na braki i zamieszanie. 

Oczekiwania były inne. Nie są to jednak same negatywy. Wśród pozytywów można 

wymienić wyregulowanie pensum dla pedagogów i psychologów. Jest wiele rzeczy, które 

wyprostowano, ale nie do końca. Jak każda reforma, tak i ta związana z likwidacją 

gimnazjów, wprowadziła sporo zamieszania. Nauczyciele, którzy przez lata wypracowali 

sobie metody kształcenia na poszczególnych poziomach, muszą zaczynać od początku. 

Wszyscy, którzy pracowali z uczniami do szóstych klas podstawówki, będą musieli nauczyć 

się przez kilka lat, pracy z dzieckiem w wieku dorastania. Nauczyciele muszą nadrabiać swoją 

ciężką pracą niedociągnięcia reformy. 

 

Czy czerwona kartka dla pani minister Zalewskiej, wystawiona podczas pikiety w 

Warszawie, jest wciąż aktualna? 

Tak. Nadal uważamy, że pani minister Zalewska powinna ustąpić ze stanowiska. Niemal dwa 

i pół roku negocjowaliśmy, rozmowy posuwały się do przodu. Myśleliśmy, że uwagi, które 

proponowaliśmy do zapisów rozporządzeń będą implementowane, stało się jednak inaczej. 

Pani minister na spotkaniach informowała, że postulaty będą wzięte pod uwagę, ale 

rozporządzenia tego nie potwierdzały.   

  

Czy macie wsparcie Komisji Krajowej?   

Być może w pierwszym etapie wdrażania reformy oświaty Komisja Krajowa nie rozumiała 

naszych problemów i potrzeb zgłaszanych przez przewodniczącego Sekcji Oświaty i 

Wychowania Ryszarda Proksę. Z upływem czasu KK zaczęła podejmować odpowiednie 

działania. Minister Zalewska została zaproszona też na posiedzenie KK, na którym 

tłumaczyła swoje działania. Nasze postulaty, przedstawiane na pikiecie, otrzymały poparcie 

przewodniczącego Piotra Dudy. 

 

 

 



Czym dla Pani będzie pełnienie mandatu członka KK? 

Jest to przede wszystkim wielka odpowiedzialność. Będę się starać, aby mądrze i czytelnie 

przekazywać na forum Komisji Krajowej postulaty i problemy, które zostaną przedstawione 

mi przez członków związku pracowników oświaty. Chcę podkreślić, że nie jesteśmy 

przedstawicielami tylko nauczycieli, ale też ogromnej grupy pracowników administracji i 

obsługi. Na ostatnim zjeździe (jakim i kiedy?) zwróciliśmy się o to, aby do płacy minimalnej 

nie wliczano dodatku stażowego. Wszystko wskazuje na to, że tak się stanie. Czekamy na 

projekt rozporządzenia.   

 

W tym roku przypada jubileusz 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę. 

Czy jako naród umiemy cieszyć się Niepodległością? 

Cieszymy się, ale nie umiemy jako naród wznosić się ponad podziały. Wybrzmiewają 

partykularne interesy poszczególnych grup społecznych i to jest przykre. Patrząc na naszą 

historię, łatwo zauważyć, że w obliczu zagrożenia jedność była zawsze. Do tej pory 

wierzyłam, że naród potrafi się zjednoczyć. Teraz, kiedy mamy wolność, trudno jest o 

zjednoczenie, a to może mieć smutne konsekwencje dla naszego kraju. Mało docenia się 

niepodległość, a to co wartościowe najbardziej dostrzega się po stracie.   

 

Przed nami kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Jak Pani wspomina tamte 

mroczne czasy?  

Byłam uczennicą studium, mieszkałam w internacie w Lublinie. Na zawsze pozostanie mi w 

pamięci moment, gdy dostaliśmy informację, że musimy zejść do stołówki na apel. Dyrektor 

ogłosił, że decyzją I sekretarza KC PZPR Wojciecha Jaruzelskiego wprowadzono stan 

wojenny. W związku z tym mieliśmy tydzień wolnego. Mój powrót do Lublina wyglądał 

inaczej. Przy wjeździe do miasta stały szlabany, a do autobusów wchodziło ZOMO, aby 

sprawdzać, co mamy w bagażach. Dopiero po wylegitymowaniu przepuszczano dalej. To 

było przykre, ale prawdziwe. Bardzo szanuję ludzi, którzy walczyli z reżimem. Ubolewam, że 

nie potrafimy wszystkich zasłużonych dla Ojczyzny docenić i wyróżnić za bohaterskie czyny 

i odwagę. Oni poświęcali niejednokrotnie swoje zdrowie, życie i rodzinę.  

   

W jaki sposób możemy pielęgnować pamięć o ofiarach stanu wojennego? 

Uważam, że jako Region Środkowo-Wschodni czynimy bardzo dużo, aby oddać hołd 

poległym i skrzywdzonym. Dzięki staraniom przewodniczącego Mariana Króla i prezydium 

Zarządu Regionu, rokrocznie przygotowujemy rekonstrukcję historyczną. Dla młodzieży to 



wspaniałe lekcje, które mogą kształtować patriotyczne postawy i świadomość, że wolność nie 

jest dana raz na zawsze. Trzeba ją wciąż zdobywać. Oczywiście ważną częścią obchodów jest 

koncert Pieśni Niepokornej, będący hołdem dla wszystkich walczących o wolność i swobodę 

wypowiedzi w naszej Ojczyźnie. 

 

Przed nami Święta Bożego Narodzenia. Co życzyłaby Pani związkowcom? 

Życzę, abyśmy zawsze umieli stać na straży godności człowieka pracy. Aby jak najmniej było 

konfliktów między pracodawcami i pracownikami. Życzę, aby relacje międzyludzkie były 

dobre, aby jeden drugiego szanował tak, jakby chciał aby jego samego traktowano. Niech nie 

brakuje siły i samozaparcia do działalności związkowej.  

 

Dziękuję za rozmowę. 

 

 

 

 

 

 


