
             

tak się organizujemy. To waż-

ne. Ważne, że przystąpiły do 

strajku również osoby, które 

nie deklarowały tego w referen-

dum. Takiej jedności między 

nami jeszcze nie było! W szko-

łach gminnych podobnie! Śle-

dzimy informacje w mediach, 

dzielimy uzyskanymi z smsów, 

pilnujemy się mocno, by ... nie 

pracować, rozmawiamy. Na-

reszcie! Tak, ogromnym plu-

sem tego strajku było dla mnie 

to, że rozmawialiśmy. Głównie 

o strajku i naszych emocjach, 

lękach, niepokojach, ale nie 

tylko. O ślubie syna koleżanki, 

o dzieciach i wnukach, o pla-

nach, o podróżach, o modzie, 

urodzie, polityce... Także o 

naszych uczniach. Tak po pro-

stu. Mieliśmy dla siebie wza-

jemnie czas. Tego czasu ostat-

nio nie mamy wcale. Dyżur za 

dyżurem. Pęd do innej szkoły 

w celu uzupełnienia etatu. 

Wciąż w biegu. Pokój nauczy-

cielski podczas przerw świeci 

pustkami. Gdy skończy się 

strajk, będzie nam tego brako-

wać.. 

Egzaminy. Sytuacja 

trochę się komplikuje. Nie 

możemy być już w tej klasie. 

Nie powinniśmy nie tylko ze 

względu na spokój potrzebny 

młodzieży, ale też ze względu  

na kontakty z niestrajkującymi, 

którzy wsparli naszą szkołę. 

Raczej nie powinniśmy. Tak 

czujemy. Nie od razu łatwo 

Strajk w oświacie za-

wieszony, w pewnym sensie 

zakończony. W sensie formal-

nym, bo pracujemy. Jak pracu-

jemy? Słyszałam, że różnie. 

Niektórzy postanowili sztywno 

trzymać się swego nieróbstwa, 

tak mocno podkreślanego przez 

wielu w okresie strajku. Inni 

stracili zapał, po prostu. Jesz-

cze Innym trudno wrócić do 

normalności, bo relacje i psy-

chika jednak trochę ucierpia-

ły... Jeszcze inni próbują nor-

malnie. Ja staram się pracować 

normalnie. Bez myślenia o tym, 

co było. Bez planowania, co 

będzie się działo do września w 

naszej sprawie i bez planowa-

nia, co się wydarzy, jeśli nic 

konkretnego w owej sprawie 

się jednak nie stanie.  

Wracając jednak do 

początku.... 

„ D O R O Ś L I  S Ą 

NAPRAWDĘ BARDZO DZI-

WNI.... - Małego Księcia mam 

w sobie nie tylko jako polo-

nistka co jakiś czas tłumacząca 

przesłanie jego myśli kolejnym 

pokoleniom uczniów, ale jako 

człowiek dorosły, który w 

dużej mierze zachował w sobie 

dziecko. Z tym dzieckiem we 

mnie zawsze wchodzę do klasy 

z uśmiechem, oswajam uc-

zniów i daję się oswajać, po-

noszę konsekwencje oswojenia, 

Wędruję z nimi po różnych 

planetach, byśmy razem 

poznawali świat. Na jakiś czas, 

jeśli będzie strajk, nasze drogi 

się rozejdą. Oni nie zrozumieją 

tej sytuacji. Ja też jej nie rozu-

miem. Nie rozumiem, dlaczego 

tak wielu twierdzi, że ja nic nie 

robię... Dlatego będę stra-

jkować. To bardzo smutne być 

tak strasznie niedocenianym i 

nieszanowanym. DOROŚLI SĄ 

NAPRAWDĘ BARDZO DZI-

WNI...” Tymi słowami pod-

zieliłam się na fb tuż przed 

strajkiem... Po strajku, wiedząc 

już o jego zawieszeniu napis-

ałam tam m.in.: Czas strajku 

był czasem trudnym pod 

wieloma względami. Pod 

wieloma był też czasem niez-

wykłym. Na pewno nie zrozu-

mie tego ktoś, kto go nie 

przeżył, też ktoś, kto nie wierzy 

w ideały. I mówię tu o przeży-

ciu i o ideałach nie tylko stra-

jkujących, ale wszystkich, 

którzy rzeczywiście strajk 

przeżyli wewnętrznie, obojętne, 

po której stali stronie. 

Przecież : "Najważniejsze jest 

niewidoczne dla oczu. Dobrze 

widzi się tylko sercem." 

 Tyle w sferze ideałów, 

A codzienność? 

Pierwszy dzień. Wszy-

scy poza dyrekcjami, księdzem 

i katechetką gromadzimy się w 

jednej sali. Mamy dostęp do 

aneksu kuchennego, więc robi-

my sobie kawę, herbatę. Usta-

wiamy ławki w podkowę, by 

dobrze widzieć siebie i by być 

jednym organizmem. Super, że 

W zawieszeniu…  
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nam to przychodzi. Pada trochę 

niepotrzebnych słów, pojawiają 

się niepotrzebne emocje. W 

nowej klasie - rozmowa. Udaje 

się wyjaśnić sprawę. W zasadzie 

dobrze to nam zrobiło. Zjedno-

czyło jeszcze bardziej.  

Kolejny dzień. Napięcie 

narasta. Każdy z nas odczuwa 

coraz mocniej sprzeciw społe-

czeństwa. Współczuję osobom, 

które są z Kijewa. Ja dojeżdżam 

21 km. U siebie  w mieście mini-

malnie uwikłana jestem w rela-

cje związane ze strajkiem.. One 

na co dzień doświadczają w 

większości jednak nieprzychyl-

nych spojrzeń i komentarzy. To 

musi być trudne. Czujemy też 

właściwie bezcelowość podję-

tych działań w związku z tym, 

co proponuje rząd. Smutno nam. 

Tak po prostu.  

Bardzo źle się czuję. 

Ledwo dojechałam. Mama wła-

ściwie nalegała, bym poszła do 

lekarza. Nie, nie mogę. Strajkuję 

razem z innymi. Dopóki dam 

radę i trzeba będzie. Słabo mi i 

boli mnie kręgosłup. Nie mogę 

już siedzieć. W czasie lekcji 

chodzę, biegam po szkole, a tu 

cały czas w jednej klasie, na 

jednym krześle, w ogromie prze-

żywanych emocji. Chyba zaraz 

zemdleję. Wychodzę z klasy. Na 

korytarzu szeroko otwieram 

okno. Wychodzi do mnie kole-

żanka, po której właściwie bym 

się tego nie spodziewała. Po 

naszej rozmowie zaczynam czuć 

się lepiej. Ona niestety jednak 

wieczorem poczuła się gorzej. 

Wszyscy bardzo przeżywamy 

całą tę sytuację. Nie pojawia się 

przez kilka dni. Ale wraca! 

Pojedynczo dochodzą do 

nas głosy wsparcia i aprobaty. 

Dostaliśmy klika ciepłych pizz, 

kawę, duże opakowanie Merci. 

Najmocniej jednak przeżyłam 

chwile, gdy odwiedzili nas daw-

ni uczniowie. Wzruszyło mnie 

to ogromnie. Nie spodziewała-

bym się łez i przytuleń, a tu, 

proszę. Rzeczywiście jednak 

mieliśmy ze sobą w zeszłym 

roku bardzo dobre relacje, zro-

dziła się nami taka niby przy-

jaźń... Gdy spędza się ze sobą 

tyle godzin, jest to właściwie 

normalne... 

Najważniejsze, że jeste-

śmy razem - zrezygnowała jedna 

osoba. Szkoda. Trudno. My 

wytrwaliśmy i mieliśmy zamiar 

trwać dalej. Wyszło, jak wyszło. 

Szczerze mówiąc, wątpię, czy 

jeszcze raz będziemy w stanie 

się tak zjednoczyć... Chyba nie. 

Coś się jednak zadziało. W nas 

samych i wśród tych, którzy 

uważnie, bez uprzedzeń i bez 

wiary w stereotypy przyglądali 

się całej sytuacji.  

W zawieszeniu, jednak z 

większą świadomością swojej 

wartości, mimo całego nędznego 

hejtu, idę dalej spełniać swoje 

powołanie.. Z duszą romantyka 

i pozytywisty  w jednym. 

(Większość nas chyba tak ma...) 

To był naprawdę niezwykły 

czas. Mogłabym o nim książkę 

napisać. Tym bardziej, że straj-

kowałam nie tylko w Kijewie, 

ale też  w Toruniu, w kultural-

nej placówce oświatowej. Tam 

strajkowało nas dużo mniej. 

Każdego dnia trzy, cztery, góra 

pięć osób. Po co? By wesprzeć 

szkolnych nauczycieli i pokazać 

jedność. A ja? Bo skoro w jed-

nej placówce, to i w drugiej. To 

chyba oczywiste. A pieniądze? 

Trudno. Rzecz nabyta. Tak 

naprawdę to niewielka zapłata 

za to, czego się  o sobie samych 

i o sobie wzajemnie dowiedzie-

liśmy. „Najważniejsze jest nie-

widoczne dla oczu....” 

 

         M.Ł-S 

List do rodziców naszych uczniów... 
Drodzy Państwo! Rodzice na-

szych uczniów! 

 

Nawet sobie nie wy-

obrażacie, jak ciąży nam ten 

strajk.... Podejmowaliśmy go, 

wierząc, iż rozmowy z rządem 

szybko przyniosą porozumie-

nie... Tak się nie stało. Słyszy-

cie, że część nauczycieli podpi-

sała porozumienie z rządem. To 

prawda. Jednak musicie wie-

dzieć, że wielu członków tej 

Solidarności nadal strajkuje, 

gdyż nie zgadzają się oni na to, 

co zostało podpisane. W naszym 

gronie są członkowie ZNP oraz 

Forum, są także nauczyciele 

nienależący do żadnego związ-

ku. Wszyscy połączyliśmy się w 

walce o godność naszą i szkoły 

w ogóle. Wynagrodzenie jest 

tego częścią. Nie przeczymy, że 

i ono jest dla nas ważne. Nie 

zarabiamy tak dużo, jak przeka-

zują to media... Pamiętamy też, 

że wielu zarabia mniej niż my... 

W  całej tej sprawie ważniejsze 

jest to, by nas szanowano, by 

słuchano sugestii, by z nami 

rozmawiano, by wciąż czegoś 

nie zmieniano. Dlaczego się nie 

rozmawia? Dlaczego teraz odsu-

wa się te rozmowy? 

Nie strajkujemy poli-

tycznie. Są wśród nas zwolenni-

cy różnych partii politycznych i 

przeciwnicy wszystkich. Każdy 

ma prawo do własnego zdania. 

Szanujemy to. 

Piszemy do Was, by 

powiedzieć, jak bardzo nam 

przykro w całej tej dziwnej sytu-

acji, gdy rząd odkłada rozmowy, 

obarcza nas odpowiedzialnością 

moralną za wiele spraw, mani-

puluje odczuciami tych, dla 

których rozpoczynamy każdy 

dzień pracy w kijewskiej szkole 

- odczuciami Uczniów i Was, 

Ich Rodziców. 

Sami też jesteśmy 

rodzicami i martwimy się o los 

szkolny naszych dzieci. Czy 

przedszkolaczek z zapałem wró-

ci do przedszkola po takiej dłu-

giej przerwie? Czy nasze pierw-

szaczki dobrze poradzą sobie w 

drugiej klasie, gdy w tym roku 

dużo stracą? Jak sobie poradzą 

piątoklasiści, siódmoklasiści, 

ósmoklasiści, gimnazjaliści i 

maturzyści? Akurat tak się skła-

da, że w bieżącym roku nasze 

osobiste dzieci kończą gimna-

zjum, ósmą klasę i klasę matu-

ralną. Nie byliśmy przerażeni 

ewentualnym przesunięciem 

terminu egzaminów, nie jeste-

śmy przerażeni przesunięciem 

matur. Wszystko trzeba brać na 

spokojnie i wierzyć, że prędzej 

czy później sytuacje te znajdą 

rozwiązanie. Dzieciom nie sta-

nie się krzywda. Nic w ich życiu 

się nie zawali. Na pewno! 

Egzaminy się odbywa-

ją, bo szkoła stanęła na wysoko-

ści zadania- dyrektorzy zapano-

wali nad sytuacją, strajkujący 

nauczyciele nie zaostrzyli straj-

ku, niestrajkujący pomogli. U 

nas w Kijewie też. Wspierali-

śmy i wspieramy naszych 

uczniów! 

Zdajemy sobie sprawę 

z tego, że nie jesteśmy idealni. 

Nikt nie jest. Zdarzają się nam 

słabsze dni w pracy, gorsze 

samopoczucie, co prawdopo-

dobnie odbija się na Waszych 

dzieciach. Przepraszamy... Na-

sza praca, jak chyba żadna inna, 

opiera się na żywym kontakcie 

z drugim człowiekiem w każdej 

minucie naszego dnia w szkole. 

Jeśli jednak śledzicie rozwój 

Swojego dziecka i działania 

szkoły, widzicie pewnie, że 

dzieci Wasze są nam drogie. 

Staramy się jak najlepiej je 

uczyć i wspierać Was w wycho-

waniu. Staramy się przygoto-

wać do dalszej edukacji, do 
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życia w ogóle. Pochylamy się, 

gdy maja problemy. Poświęca-

my ( z radością!), by rozwijać 

ich pasje. Tłumaczymy, rozma-

wiamy, słuchamy, żartujemy, 

wędrujemy, tworzymy, poznaje-

my świat, kraj, języki i kulturę. 

Jeśli macie jakieś zastrzeżenia 

do naszej pracy,( Co jest zupeł-

nie zrozumiałe, nam też nie 

wszystkie działania nauczycieli 

naszych dzieci się podobają...), 

piszcie na bieżąco w dzienniku, 

przychodźcie rozmawiać. Nie 

przelewajcie tego w narastającą 

niechęć. Musimy rozmawiać. 

Razem naprawiać naszą szkolną 

rzeczywistość. Zachęcamy Was 

do tego. Na razie nie pracujemy 

z dziennikiem... W końcu jednak 

- ufamy- strajk się skończy. 

Wtedy - zachęcamy.  

Spróbujcie wczuć się 

w naszą sytuację. Nie prosimy o 

współczucie. Prosimy o zrozu-

mienie i szacunek. Ryzykujemy 

też prośbę o wytłumaczenie 

dzieciom naszej sytuacji. Na 

razie wierzymy, że strajk coś 

zmieni. Oby jak najszybciej! 

Bardzo nam już brakuje kontak-

tów z Waszymi dziećmi. Mieli-

śmy tyle planów! Nowe tematy, 

nowe lektury, podsumowania, 

konkursy, apele, wycieczki, 

uroczyste zakończenie istnienia 

gimnazjum. Co z nich wyniknie- 

nie wiemy, nie zależy to od nas, 

niestety. Zapewniamy Was jed-

nak,  że dołożymy wszelkich 

starań, by uczniowie nie stracili 

nic z podstawy programowej. 

Materiał, który realizujemy, jest 

bardzo szeroki. Wybierzemy to, 

co najważniejsze.  

Przepraszamy Was za 

wszelkie niedogodności. Prosi-

my - bądźcie z nami. Zrozumcie 

- nie możemy się zgodzić na 

taką szkołę, na takie traktowa-

nie. Oby rozmowy odbyły się 

jak najszybciej i dały pozytyw-

ne wyniki, przez nas oczekiwa-

ne.  

 

Z poważaniem. Straj-

kujący nauczyciele Waszych 

dzieci 

 

           M.Ł-S 

CESI popiera i wspiera nasz Związek w walce o lepsze wynagrodzenia 

 CESI wspierało WZZ 

„Solidarność-Oświata” przed i w 

trakcie ogólnopolskiej akcji 

strajkowej i będzie to robić 

nadal. 

 W swych komunika-

tach prasowych oraz w mediach 

społecznościowych nasza euro-

pejska centrala pisała między 

innymi: „Organizacja członkow-

ska CESI WZZ Solidarność-

Oświata jest na pierwszej linii w 

walce o przyzwoite wynagrodze-

nia dla nauczycieli i innych pra-

cowników sektora edukacji”. 

Podkreślano, przywołując słowa 

kol. Sławomira Wittkowicza, 

Przewodniczącego WZZ Soli-

darność-Oświata, że polski rząd 

i Ministerstwo Edukacji Narodo-

wej: 

- winny działać na rzecz rzeczy-

wistego wzrostu wynagrodzeń 

zasadniczych, 

- powinny przeciwdziałać znacz-

nej redukcja stanowisk dydak-

tycznych 

- muszą zapobiegać ryzyku po-

gorszenia się oferty edukacyjnej 

w szkołach wiejskich, 

- chcąc prowadzić uczciwy dia-

log, nie powinny składać propo-

zycji zwiększenia obowiązków i 

czasu pracy nauczycieli kosztem 

miejsc pracy i wysokości ich 

wynagrodzeń. 

 Na swej oficjalnej 

stronie internetowej CESI zde-

cydowanie wspierało samych 

protestujących i biorących 

udział w negocjacjach przedsta-

wicieli władz związkowych, 

WZZ Solidarność-Oświata i 

jego partnerów, aby szybko 

znaleźć akceptowalne dla obu 

stron rozwiązanie. CESI zawsze 

podkreślało i niezmiennie stoi na 

stanowisku, że usługi publiczne 

są istotnym kręgosłupem stabil-

nych społeczeństw i zdecydowa-

nie uważa, że inwestycje w edu-

kację przynoszą wyraźne korzy-

ści gospodarcze i finansowe w 

perspektywie długoterminowej. 

Sekretarz Generalny CESI Klaus 

Heeger podkreślał w swoim 

piśmie: „Z wielkim żalem za-

uważamy, że pomimo niedaw-

nych próśb CESI i WZZ Soli-

darność-Oświata, polski rząd nie 

jest chętny do rozpoczęcia kon-

struktywnego dialogu na temat 

godnych płac i znalezienia praw-

dziwego rozwiązania wyzwań, 

które stoją przed nauczycielami i 

pracownikami sektora edukacji 

w Polsce. Ostatnie zachowania 

rządu były i są krótkowzroczne i 

szkodliwe ”. 

 Z kolei Claude He-

iser, Przewodniczący Rady 

zawodowej członków CESI ds. 

polityki edukacyjnej, dodał: 

„Uczciwe i godne warunki pra-

cy są podkreślane we wszyst-

kich międzynarodowych i euro-

pejskich prawnie wiążących 

paktach praw podstawowych, w 

tym w ostatnim europejskim 

filarze praw socjalnych, który 

polski rząd oficjalnie uznał. Jest 

rzeczą oczywistą, że nasza kon-

federacja jest w pełni zaangażo-

wana we wspieranie naszych 

członków i ich organizacji, 

zwłaszcza jeśli chodzi o ich 

uczciwe i godne warunki pracy. 

Z tego powodu zdecydowanie 

popieramy WZZ Solidarność 

Oświata i jej partnerów w tej 

akcji na rzecz lepszych płac ”. 

 Aby zająć się tą sytu-

acją i zwrócić uwagę krajowych 

i europejskich prawodawców, 

Europejska Konfederacja Nie-

zależnych Związków Zawodo-

wych (CESI) wkrótce przedsta-

wi nowy „Manifest Nauczycie-

la”, który ma na celu poprawę 

warunków pracy i lepsze uzna-

nie zawodowe nauczycieli w 

Europie. 

  DD 
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mi nie udało się osiągnąć poro-

zumienia. W konsekwencji 

członkowie związków zawodo-

wych poinformowali nas o swo-

jej decyzji o strajku w swoich 

miejscach pracy (szkoły i pla-

cówki oświatowe). 

Z wielkim żalem zauważamy 

również, że pomimo niedaw-

nych próśb CESI i WZZ SO 

skierowanych do Anny Zalew-

skiej, rząd nie jest chętny do 

otwarcia konstruktywnego dialo-

gu na temat godnych płac i zna-

lezienia rzeczywistych rozwią-

zań sytuacji nauczycieli i pra-

cowników sektora edukacji w 

Polsce . 

Na dowód zaangażowania w 

sprawę CESI wzywa rząd Rze-

czypospolitej Polskiej do po-

wstrzymania eskalacji tego kry-

zysu i rozpoczęcia prawdziwych 

negocjacji z WZZ „Solidarność 

Oświata” i jego partnerami, aby 

znaleźć sposoby na poprawę 

warunków pracy i płacy nauczy-

cieli i pracowników sektora 

edukacji. 

Sprawiedliwe i godne warunki 

pracy są podkreślane we wszyst-

kich międzynarodowych i euro-

pejskich prawnie wiążących 

paktach dotyczących praw pod-

stawowych. Jest oczywiste, że 

nasza konfederacja jest w pełni 

zaangażowana we wspieranie 

swoich członków i ich oddzia-

łów, zwłaszcza jeśli chodzi o ich 

uczciwe i godne warunki pracy. 

CESI zdecydowanie wierzy, że 

usługi publiczne są istotną pod-

stawą stabilnych społeczeństw i 

zdecydowanie uważa, że 

inwestycje w edukację przyno-

szą wyraźne korzyści gospodar-

cze i finansowe w perspektywie 

długoterminowej. 

Z tego powodu uprzejmie prosi-

my o zaangażowanie w znale-

zienie pozytywnego rozwiąza-

nia z przedstawicielami WZZ 

„Solidarność Oświata” i jego 

partnerami palących problemów 

odnośnie aktualnej sytuacji 

nauczycieli i pracowników 

sektora edukacji w Polsce. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

Klaus Heeger 

Sekretarz generalny 

Europejska Konfederacja Nie-

zależnych Związków Zawodo-

wych 

 

  DD 

List CESI do Beaty Szydło... 

 

Szanowna Pani Beata Szydło,  

Wicepremier Rządu RP, 

 

Europejska Konfederacja Nieza-

leżnych Związków Zawodo-

wych (CESI), reprezentująca 

ponad 5 milionów pracowników 

w całej Europie, w tym kilkaset 

tysięcy nauczycieli, zdecydowa-

nie wspiera swoją organizację 

członkowską WZZ „Solidarność 

Oświata” i walczy o lepsze wy-

nagrodzenia swoich członków. 

Wydaje się, że po miesiącach 

negocjacji z władzami krajowy-

CESI i dbb o przemocy w miejscu pracy... 

 29 marca 2019 roku 

CESI, we współpracy z nie-

miecką centralą DBB, zorgani-

zowało w siedzibie niemiec-

kiego gospodarza w Berlinie 

seminarium pod nazwą 

„Przemoc w pracy: ochrona 

naszych członków jako pra-

cowników i ofiar”, które po-

święcone było tematowi prze-

mocy osób trzecich wobec 

szeroko rozumianego persone-

lu sektora publicznego, a więc 

także środowiska oświatowe-

go. 
Zjawisko to stanowi niestety 

coraz większe wyzwanie nie 

tylko w Niemczech, ale w 

większości innych krajów UE. 

Wydarzenie to było okazją do 

wymiany poglądów i doświad-

czeń między różnymi oddzia-

łami i komórkami DBB oraz 

członkami CESI z innych 

państw członkowskich UE, a 

także z ekspertami zewnętrz-

nymi. W związku z tym w 

dyskusjach podsumowano 

aktualną sytuację w różnych 

sektorach, określono najlepsze 

praktyki, postanowiono zaini-

cjować kampanię uwrażliwia-

nia i wyrażono jasne wymaga-

nia polityczne i legislacyjne na 

różnych poziomach. 

Za szczególnie pilne i koniecz-

ne uznane zostały następujące 

kluczowe kwestie: 

• Rola państwa, szczególny 

status, znaczenie i rola pra-

cowników publicznych oraz 

urzędników państwowych 

powinny być przedmiotem 

ogólnej kampanii. W tym kon-

tekście powody trywializacji 

lub akceptacji przemocy wo-

bec przedstawicieli administra-

cji państwowej powinny rów-

nież podlegać ocenie. 

• Należy usprawnić narzędzia 

zapobiegania i represji w miej-

scu pracy oraz skupić się w 

szczególności na ochronie 

ofiar. Pracownicy administra-

cji publicznej i pracownicy 

służby publicznej w kluczo-

wych sektorach, takich jak 

administracja samorządowa, 

organy ścigania, edukacja i 

sektor zdrowia, wydają się 

należeć do grup personelu, 

które szczególnie potrzebują 

skutecznych mechanizmów 

ochrony. 

• Rozwój prawodawstwa ma-

jącego na celu poprawę bez-

pieczeństwa i higieny pracy, a 

także obronę praw ofiar i 

sankcji za przemoc popełnio-

ną przeciwko urzędnikom i 

pracownikom państwowym 

musi stać się bardziej skutecz-

ny. 

Kontynuacją dyskusji zapo-

czątkowanej w Berlinie będzie 

spotkanie podczas seminarium 

w Madrycie 21 czerwca tego 

roku będzie kontynuacją tych 

ustaleń. 

WZZ „Solidarność-Oświata” 

było reprezentowane na ber-

lińskim spotkaniu przez kole-

gę Damiana Dziatkowiaka. 

  DD 

http://www.cesi.org/
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Polska delegacja wizytowa-

ła Kampus Szkolnictwa 

Zawodowego OMNIA w 
Espoo, największej instytu-

cji tego typu w Finlandii. 
Podczas kilkugodzinnej 

wizyty mieliśmy okazję 

rozmawiać z dyrektorami 
tego centrum, z nauczycie-

lami  i  uczniami, oraz zo-

baczyć pomieszczenia do 
pracy i nauki. Nauka w 

Omnia obejmuje bezpłatnie 
min.: szkolnictwo zawodo-

we, szkolnictwo ogólne, 

szkolnictwo podstawowe 
dla młodzieży, szkolnictwo 

zawodowe dla dorosłych, 
praktyki zawodowe; a także 

ok.3000 płatnych kursów 

dla dorosłych. Obecnie za-
trudnionych jest tu 580 na-

uczycieli różnych specjal-

ności. Takich kampusów 

jest w Finlandii 11.  
Szkolnictwo zawodowe ma 

ogromne powodzenie wśród 

społeczeństwa fińskiego – 

„wybór VET jest atrak-

cyjną opcją w edukacji, a 

nie tzw. drugim wybo-

rem”. 
b/Warte uwagi było spotka-

nie nt. fińskiego systemu 

edukacji i polityki – np. 
edukacja zaczyna się  na 

etapie dzieci – 0 – 3 lat, 

którą kieruje Min. Edukacji  
w tzw. systemie wczesnej 

edukacji i opieki (ECEC), 
zatrudniając wysoko- wy-

kwalifikowanych nauczy-

cieli oraz mniej wykwalifi-
kowaną kadrę opiekuńczą. 

Taki system realizowany 

jest w niewielu krajach na 

świecie.   
Całym systemem  fińskiej 
edukacji ‘rządzi” jedna nad-

rzędna zasada -  to: „ kon-

cept ‘zaufania’, a NIE 

koncept ‘kontroli’”, oraz 

inne  zasady dodatkowe: 
„Nie ma standaryzacji te-

stów, nie ma stresu”. Pierw-
szym standaryzowanym 

testem jest  test maturalny. 
c/Spotkanie w fińskich Na-

uczycielskich Związkach 

Zawodowych – OAJ – 
prezentacja działania oraz 

rozmowy z przewodniczą-
cymi, członkami związku, z 

różnych regionów kraju. 
OAJ – to jedyny nauczy-

cielski związek zawodowy 

w kraju, zrzeszający  
ok.120 000 członków, za-

równo nauczycieli żłobków, 
j a k  i  n a u c z y c i e l i /

wykładowców wyższych 

uczelni (fińskie Minister-
stwo Edukacji i Kultury 

zarządza również szkolnic-

twem wyższym!), czyli ka-
drę nauczycielską na 

wszystkich poziomach edu-
kacji. Finlandia ma długą 

tradycję uzwiązkowienia – 

ponad 70% obywateli nale-
ży do jednej z trzech central 

związkowych. OAJ zrzesza 
ok. 70% ogółu nauczycieli 

w kraju. W ciągu roku licz-

ba godzin pracy (w tym 
tzw. godziny przy tablicy)  

to 1500 (szkolnictwo 

podst.) do ok.1650 (szkoln. 
wyższe). Wynagrodzenie 

waha się od 2 600 euro 
(żłobki i przedszkola) - 

5000 euro (szk.wyższe). 
II. 14 – 15.03.19 – oficjalne 

spotkanie na Szczycie, pro-

wadzone przez moderatora 

– A. Mackay’a 
a/ I-go dnia  - wystąpienie 

Minister Edukacji i Kultury, 

p.Sanni Grahn – Laasonen 
                       -  refleksje z 

poprzedniego Szczytu w 

Lizbonie   
                       - wstęp do 

Szczytu: A. Schleicher – 

OECD / J. Banks - EI 
b/ Trzy glowne zagadnienia 
omawiane na ISTP 14 – 

15.03 

 
Wspólne zarządzanie  sys-

temem edukacji:  
- potrzebne są wielo-

wymiarowe środki i 

działania, aby wzmoc-
nić strategię kierowania 

i zarządzania oraz uła-
twić wzajemną współ-

pracę pomiędzy i insty-

tucjami 
2. Dotyczy edukacji wcze-

snoszkolnej i opieki, 
która powinna być do-

stępna dla każdego 
dziecka, na każdym 

etapie jego wczesnego 

rozwoju 
- nacisk na innowacyjność 

w strategiach i meto-
dach pedagogicznych, 

aby spowodować po-

zytywne ich zastoso-

wanie  w nauczaniu 

małego dziecka, wła-
ściwym jego rozwoju i 

opiece nad nim.  
3. Najpilniejsze wyzwania  

w kierunku stabilnej, 

t r w a ł e j 

( z r ó w n o w a ż o n e j ) 

edukacji: 
- Jak najpilniejsze wy-

zwania naszych cza-

sów wpływają na pro-

fesję nauczyciela, na 

jego dalszą edukację 

(dokształcanie) i 

wreszcie na potrzeby 

uczniów czy studen-

tów? 

- Jakie konsekwencje i 

wyzwania niesie za 

sobą digitalizacja sys-

temu; jak wpływa na 

zawód nauczyciela i 

jego edukację?  W 

jaki sposób nauczy-

ciele mogą najefek-

tywniej skorzystać z 

Międzynarodowy Szczyt Edukacyjny – ISTP Helsinki - 2019 

 
W dn. 13 – 15.03.19 odbył 
się coroczny Międzynaro-

dowy Szczyt Edukacyjny 

– ISTP, tym razem w Hel-
sinkach. Organizatorami i 

fundatorami spotkania były, 
jak co roku, OECD, Educa-

tion International  (tzw. 

Międzynarodówka Eduka-
cyjna) oraz, tym razem, 

fińskie Ministerstwo Edu-
kacji i Kultury wraz z fiń-

skimi Nauczycielskimi 

Związkami Zawodowymi 
OAJ. Uczestnikami konfe-

rencji były delegacje po-

szczególnych  kra jów 
OECD, wskazane przez 

OECD, a delegowane po-
przez Ministerstwa Eduka-

cji. 
W delegacji polskiej udział 

wzięli:  Wiceminister Edu-

kacji - M. Kopeć; R. Lew-
Starowicz – z-ca Dyr. Dep. 

Podręczników, programów 
i Innowacji MEN; M. Koń-

czyk – Kurator Oświaty 

woj. pomorskiego; D. Obid-
niak – ZNP ; D. Iwanciw – 

FZZ.  
Konferencja w tym roku 

zebrała rekordową liczbę 
uczestników – wszyscy 

ciekawi byli  jak wygląda 

jeden z najlepszych syste-

mów edukacji na świecie!  
 Szczyt podzielony został 

na 3 dni:  
I. 13.03.19 – miały miejsce 

spotkania uczestników w 

różnego typu fińskich pla-
cówkach oświatowych a/
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Powyższe zagadnienia oma-

wiane były przez poszcze-

gólne delegacje przy tzw. 
okrągłym stole, a następnie 

dyskutowane w gronie dele-
gacji krajowych, które fi-

nalnie miały wyodrębnić 

trzy zagadnienia wynikają-
ce z pracy nad w/w punkta-

mi w czasie konferencji. 
Polska delegacja pod prze-

wodnictwem wiceministra 

M. Kopcia dodała: 

 
 1. Podniesienie jakości 

kształcenia przyszłych na-
uczycieli przedszkolnych i 

nauczania przedszkolnego 

w zakresie kształcenia 

umiejętności matematycz-

nych 
 

2. Stworzenie nowego mo-
delu wsparcia metodyczne-

go dla nauczycieli ze szcze-

gólnym uwzględnieniem 
roli nowych technologii i 

zasobów cyfrowych w pro-

cesie edukacyjnym 
 

3. Zorganizowanie na sze-
roką skalę szkoleń dla na-

uczycieli  w zakresie wyko-

rzystania nowych technolo-
gii i materiałów cyfrowych 

w procesie edukacyjnym. 

 

Wyodrębnienie powyż-

szych punktów i omówie-

nie ich przez poszczególne 

delegacje było ostatnim 

elementem bardzo inten-

sywnego, wielogodzinnego 

programu konferencji 

ISTP. 

 

 Opracowanie: DI  

nowych technologii, 

tak, aby sprawić, żeby  

uczniowie traktowali 

naukę z chęcią i uwa-

gą? 

- Jak polityka publiczna 

może zadziałać, by 

nauczanie stało się 

finansowo i intelektu-

alnie atrakcyjne, aby 

przyciągnąć i utrzy-

mać podaż dobrze 

wykształconych na-

uczycieli – profesjona-

listów? 
Punkt 3 – zawiera  najważ-

niejsze aspekty oma-

wiane na konferencji 

 

Nasz strajk wspólne wszystkich życie 

Nawet jeśli dziś w to nie wierzycie 

 

Nasz strajk wspólna nasza codzienność 

Denerwuje nas ta ciągła zmienność 

 

Wiek podręczniki programy rozporządzenia 

Przecież to nieustannie się zmienia 

 

Wy nie macie siły my siły nie mamy 

Nie wiemy jak długo walczyć radę damy 

 

O prawo do rozwoju 

Do wewnętrznego pokoju 

O prawo do spokojnego nauczania 

Do szkoły lubienia a nie się jej bania 

 

Nasz strajk wspólne wszystkich życie 

Uwierzcie jeśli jeszcze nie wierzycie 

 

Pieniądze dla nas nie są najważniejsze 

Ważne jest Wasze i nasze szczęście 

 

Wasz i nasz codzienny czas 

Czas za rok i za wiele lat 

 

Ważna nasza miejscowość 

Nasza ojczyzna Europa świat 

 

Szkoła powinna rozwijać 

A nie dobro i pasję zabijać 

 

Zabijać niedocenieniem przepracowaniem 

Nadmiernym obciążaniem 

Obciążaniem programem zadaniami papierami 

 

A w obliczu strajku politycznymi walkami 

 

Nasz strajk życie nie tylko nasze 

W ogromniej mierze też Wasze 

 

Tym którzy nas wspierają 

Bardzo dziękujemy 

 

Zapewniamy że w pustej szkole 

źle się czujemy 

 

Jeśli rząd nas zrozumie 

Strajk zawiesimy 

 

Do realizacji naszego powołania 

Z radością wrócimy 

 

 
(Magdalena Stanisławska 12.04.2019) 

Strajkowy poeta... 


