
 

ODŁOŻONA  KARTA  

   Akcja protestacyjna Związku (przypominam, wrzesień: 
manifestacja przed MEN, grudzień: wywieszone flagi) została 
na razie zawieszona, bo.. projekt niekorzystnych dla nas 
zmian w Karcie Nauczyciela nie wpłynął do Sejmu! Nowa Pani 
Minister (Ministra - niepotrzebne skreślić) Joanna Kluzik-
Rostkowska  postanowiła jeszcze się nad nim zastanowić.  
7 stycznia odbyło się spotkanie władz Sekcji Krajowej z nową 
Ministrą. 

Minister Joanna Kluzik-Rostkowska poinformowała, że projekt 
zmian w Karcie Nauczyciela, z którym si ę zapoznała, b ędzie przedmiotem 
obrad Komitetu Stałego Rady Ministrów. Podkre śliła, że po dokładnej analizie 
projektu ustawy w sprawie zmian w Karcie Nauczyciel a MEN określi, które z 
zapisów projektu zostawi, a które odrzuci. Zadeklar owała, że po decyzji MEN 
w sprawie Karty spotka si ę ponownie z NSZZ „S” w celu omówienia 
szczegółów. 

Z komunikatu Sekcji Krajowej, całość na stronie 
www.solidarnosc.org.pl/oswiata/  

   Na razie sukces: mimo zapowiedzi zmiany w Karcie Nauczyciela nie 
wchodzą w życie, ba, nie weszły nawet na sejmowe sale. Myślę, że 
nasze spotkanie z Posłanką Ewą Drozd było również jedną z cegiełek, 
które zbudowały ten sukces. Wyobraźmy sobie bowiem, że paru czy 
kilkunastu parlamentarzystów PO po takich rozmowach w swoich 
regionach zagadało do nowej ministry na przykład tak: „Aśka, poczekaj 
jeszcze z tą kartą, co ci szkodzi?” To mogło zadziałać, i to bardziej od 
protestów. Protesty też są potrzebne, ale nie łudźmy się – wszak Rząd 
nie ugiął się we wrześniu ani trochę przed największą w historii III 
Rzeczpospolitej manifestacją związkową. To co, teraz by się przestraszył 
wywieszenia flag czy manifestacji przed MEN? Nie sądzę.. choć 
powtarzam, protestować czasem trzeba. Uczmy się jednak działać 
skutecznie, choć nieefektownie, w warunkach demokratycznego państwa 
prawa. Rozmowy, przekonywanie, zaskarżanie, jak nie skutkuje, to 
protest, a potem znów rozmowy, przekonywanie, zaskarżanie.. 
Oto spektakularny przykład. „Komisja Europejska zdecydowała o 
wszczęciu postępowania wobec  Polski w związku z uchybieniami 
dotyczącymi stosowania umów na czas określony.  To reakcja na skargę 
NSZZ „Solidarność” z ubiegłego roku.” Skarga bardziej skuteczna od 
olbrzymiej manifestacji? Możliwe.. W demokracji jak najbardziej możliwe! 

LL   

    
Ważna rozmowa Sekcji z now ą Ministr ą Edukacji 

(zatem kobieta Premier, to.. Premiera!) 

Co nam naPISAł  
W 2013 roku dwa solidne nadzwyczaj poważne dokumenty zasadniczo 
zmieniły na lepsze sytuację medialną nauczycieli w Polsce. Zamówiony 
przez MEN raport jednoznacznie wykazał, że – wbrew opinii znacznej 
części społeczeństwa – polscy nauczyciele pracują DUŻO. Znacznie 
więcej niż pozwala im na to prawo. Drugi arcyważny dokument to PISA – 
najbardziej solidne badania kluczowych kompetencji nastolatków we 
wszystkich krajach rozwiniętych. Nie wszyscy znają szczegóły, więc 
warto przypomnieć. Badania są niezwykle profesjonalne, ich opis 
zajmuje ok. 400 stron, badano ponad pół miliona uczniów (!), z tego w 
Polsce prawie 5 tysięcy. Na początku badań (w 1999 roku) polskie 
nastolatki wypadły źle, w dolnej części peletonu. Jednak w kolejnych 
badaniach wyniki systematycznie się poprawiały. W roku 2010 Polska 
została wskazana jako kraj „zaskakującego sukcesu edukacyjnego”! W 
zeszłym roku polskie 15-latki uplasowały się w ścisłej czołówce 
światowej.  
Już wcześniej świat zauważył nasz sukces. Minister edukacji Wlk. 
Brytanii przebywając w Polsce nazwał naszą reformę „drugim cudem nad 
Wisłą”. Operował w wywiadzie szczegółami, zatem poznał ją dobrze. 
Stwierdził, że chciałby coś podobnego zrobić w swoim kraju. 

miniony rok? 
W Stanach ukazała się książka - umieszczona na liście najważniejszych 
książek roku 2013 dziennika New York Times - pod znaczącym tytułem 
„Najbardziej roztropne dzieci świata” (o uczniach z Finlandii, Korei i.. 
Polski). 
A jakie są reakcje w Polsce? Dwie największe partie opozycyjne ogłosiły, 
że chcą zlikwidować gimnazja! Ja bym wyciągnął zupełnie inne wnioski. 
Reforma edukacji wprowadzona z ogromnym trudem przy pełnym 
poparciu NSZZ „Solidarność” okazała się po latach ogromnym 
SUKCESEM. Gimnazja mają wady – jak wszystko na tym świecie. 
Trzeba te wady spokojnie eliminować, a nie wylewać dziecko z kąpielą. 
Brońmy tej naszej reformy, bo jest czego bronić. Wyniki badań PISA 
pokazują coś jeszcze. Mianowicie to, że polscy nauczyciele pracują nie 
tylko DUŻO. Pracują też ŚWIETNIE!  
Zadbajmy wszyscy o to, by ta wiedza rozpowszechniła się w całym 
społeczeństwie. Rząd już ją ma. I co? Jakie wnioski wysnuje z tego Pan 
Premier i Pani Minister? Czy podwyżka dla nauczycieli nie byłaby 
właściwą reakcją? 

Ludwik Lehman 

 

ZŁOTY DONEK W GŁOGOWIE 

 
Złoty Donek zawitał z gospodarską wizytą 13 grudnia do 
Głogowa. Wielka szkoda, że w godz. 12-14, gdy znaczna 
większość tych, co chcieli Mu złożyć hołd, była w pracy.. Więcej 
zdjęć na stronie Regionu www.solidarnosc.org.pl/legnica   
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