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Komitet Obywatelski w Lublinie

Kiedy powołano Komitet Obywatelski w Lublinie, 2 kwietnia 89 roku, przewodniczącym został
Jerzy Kłoczowski z KUL-u, obok niego, jako wiceprzewodniczący był Tadeusz Mańka z Fabryki
Samochodów Ciężarowych, był Janusz Winiarski, który reprezentował Rolników Indywidualnych,
a Tomek Przeciechowski, adwokat, był w roli sekretarza. Więc to był skład tego zarządu, grupy
najbardziej znaczącej, upoważnionej do podejmowania decyzji, kierowania całym Komitetem
Obywatelskim a komitet był dość liczny, ja tam byłem jednym z członków. Powierzono mi
przewodniczenie jednej komisji, to była komisja do spraw młodzieży. Mam w notatkach zapisane
nazwiska osób, które się w tej komisji znalazły: Igor Czeżyk, nauczyciel z Puław, Stefan Symotiuk,
pan Jaroszek, reprezentant NZS-u, Michał Bobrzyński, Michał Stanowski, Eryk Chojnacki z NZS-u,
Andrzej Nowicki z Unii Młodych, Ryszard Setnik, Adam Stanowski. Ta grupa wzięła na siebie
zadanie opracowania programu dotyczącego młodzieży, który by mógł być przez Komitet
Obywatelski rekomendowany wszystkim parlamentarzystom czy kandydatom na
parlamentarzystów, żeby wiedzieli czego się spodziewają ludzie związani z młodzieżą,
poczuwający się do odpowiedzialności za edukację młodzieży. Mam spisane te postulaty, które
wtedy padły. To było oczywiście wsparcie dla NZS-u bardzo zdecydowane ze strony Komitetu
Obywatelskiego i były postulaty dotyczące nauczycieli, programów szkolnych, to co potem
zeszło na daleki plan, kiedy chodziło o to jaki jest poziom kształcenia, czego my uczymy, jak
dobierać nauczycieli, jak zapewnić zawodowi nauczycielskiego dopływ nowych ludzi chcących
pracować z młodzieżą, nie na zasadzie negatywnej selekcji, tylko na zasadzie promowania
dobrych wychowawców, którzy by byli gotowi poświęcić zdrowie i czas wychowaniu młodzieży a
nie robili tego tylko z przymusu. Myślmy spisali te postulaty i przekazali dla Komitetu
Obywatelskiego i dla kandydatów do tego kontraktowego Sejmu. Co z tego udało się zrealizować
to już trudno mi w tej chwili powiedzieć. Ja miałem pecha, polegało to na tym, że wtedy, kiedy
tak wiele pięknych rzeczy się działo, kiedy chciało by się zaangażować w pełni i oddać czas i siły
tym działaniom ważnym, zachorowałem. 4 czerwca jeszcze uczestniczyłem w wyborach, ale
potem poddałem się leczeniu i ta choroba mnie, na krótko, powaliła.
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