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Szanowny Panie Rektorze 

W związku z wyemitowaną w dniu 01.02.2016r.  w radio Bon Ton Pana wypowiedzią    

dotyczącą  włączenia Medycznego Studium Zawodowego  w Chełmie w struktury Pana uczelni, będąc 

pracownikami tejże szkoły kategorycznie sprzeciwiamy się  argumentacji i retoryce, jaką zastosował  

Pan Rektor w swoim wystąpieniu.    

Ze zdumieniem wysłuchaliśmy słów Pana Rektora o niepotrzebnym „ larum”  podniesionym 

przez pracowników naszej szkoły,  jako reakcji na ewentualne przejęcie.   Z uwagi na przekłamania  

 i insynuacje zawarte w wypowiedzi  Pana Rektora  czujemy głęboką  potrzebę odniesienia się do 

Pana słów, które są dla nas dyskredytujące i krzywdzące.   

Szkoła, o której Pan Rektor raczył się wyrazić następującymi słowami  cyt.: ”… to Studium 

Medyczne chyba to .. tak w tej chwili nazywają…” istnieje w Chełmie blisko 70 lat. W swej 

kilkudziesięcioletniej historii parokrotnie zmieniała nazwę, a od  1997r.,  czyli blisko  30 lat 

niezmiennie  nazwa się  Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc. Dziwi nas, że Pan 

Rektor nie zna nazwy szkoły, której tradycje chciałby kontynuować.   

Pragniemy również sprostować wypowiedź Pana Rektora odnośnie rzekomego kształcenia 

 w murach naszej szkoły  cyt.: „ tych, którzy obsługują aparaty rentgenowskie itp.”.  Otóż w szkole 

medycznej w Chełmie nigdy nie było kształcenia na kierunku technik elektroradioterapii, nawet na 

początku jej istnienia.  Natomiast faktem  jest, iż  nasza szkoła posiada bogate i piękne tradycje 

kształcenia pielęgniarek i położnych. Kształcenie to zostało jednak zakończone w 2001r. i obecnie 

stanowi chlubną część historii naszej szkoły, z której jesteśmy dumni jako nauczyciele. Dumni są 

również nasi absolwenci, którzy otrzymali w naszej szkole profesjonalne przygotowanie zawodowe  

i są za nie wdzięczni o czym świadczy   ich stała  łączność ze szkołą.  Obecnie kształcenie pielęgniarek 

odbywa się na uniwersytetach i w zawodowych szkołach wyższych (publicznych i niepublicznych). 

Rezygnacja z kształcenia pielęgniarek  przez naszą szkołę wynikała ze zmian w kształceniu 

pielęgniarek. Ustawa z dnia 15.07.2011r o zawodach pielęgniarki i położnej wyraźnie określa, jaki typ 

szkoły powinna w chwili obecnej ukończyć pielęgniarka. Tradycja kształcenia pielęgniarek w naszej 

szkole, do której odwołuje się Pan Rektor w swojej argumentacji włączenia nas w  struktury uczelni, 

ma wydźwięk bardziej  sentymentalny niż merytoryczny o czym świadczą następujące wypowiedzi: 

cyt.: „moja żona tam kończyła studia”,  cyt.: „ aby tam umieścić jeden z kierunków Instytutu Nauk 

Medycznych, … całego to się nie da przenieść, trzeba byłoby 3, 4 razy mieć większe pomieszczenie 

niżeli ten budynek dysponuje, ale któryś by się zdało  tam umieścić z uwagi na bliskość szpitala..” . 

Nie rozumiemy takiej argumentacji   zwłaszcza, że Pan Rektor dysponuje budynkiem przy ulicy Nowy 

Świat (dawna przychodnia), który stoi pusty.   

 Medyczne Studium Zawodowe w obronie, którego  się  wypowiadamy,  jest publiczną szkołą 

ponadgimnazjalną - policealną o zasięgu regionalnym i prowadzi kształcenie zgodnie z zadaniami 

planowymi przydzielanymi w każdym roku przez organ prowadzący w zawodach objętych klasyfikacją 

zawodową, (zgodnie z rozporządzeniem MEN) takich jak: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun 

medyczny, opiekun osoby starszej, opiekunka środowiskowa, technik masażysta, technik 

farmaceutyczny, technik dentystyczny, technik elektroniki i informatyki medycznej, technik usług 

kosmetycznych, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy, higienistka stomatologiczna.  

Do podjęcia nauki na wymienionych powyżej kierunkach wystarczy świadectwo ukończenia szkoły 



średniej, matura nie jest wymagana, co wcale nie oznacza, że  w naszej szkole uczą się wyłącznie 

osoby, które  nie zdały  matury,  jak insynuuje Pan Rektor  i proponuje: cyt.: „zamiast kształcenia 

osób, które nie zdały matury, bo tacy tam w tej chwili pobierają naukę głównie ….. umieścić jeden  

z kierunków Instytutu Nauk Medycznych…”.   

Uprzejmie  informujemy  Pana Rektora, iż w naszej szkole uczą się nie tylko uczniowie bez 

matury, ale naukę  pobierają również osoby, które  zdały  maturę, ukończyły  studia wyższe  lub 

studiują i zdobywają zawód równocześnie. Jednocześnie pragniemy wyrazić swoje oburzenie stylem  

wypowiedzi Pana Rektora, który sugeruje, że osoby, które nie zdobyły matury nie zasługują na naukę 

zawodu, a  szkołę, która kształci takie  osoby  można zlikwidować w imię kształcenia na poziomie 

wyższym. Tymczasem zawody, w których kształci nasza szkoła są poszukiwane na rynku pracy 

zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Nasi uczniowie podejmując naukę w naszej szkole  kierują 

się świadomym i celowym wyborem konkretnego zawodu i związanej z nim  przyszłej pracy 

zawodowej.  Uważamy, że zlikwidowanie kierunków kształcenia, w których kształci nasza szkoła 

znacznie zubożyłoby rynek edukacyjny w Chełmie. Jednocześnie  sprzeciwiamy się monopolizacji  

rynku  edukacyjnego w naszym mieście przez PWSZ .  

W swojej wypowiedzi Pan Rektor stwierdził, iż pracownikom naszej  szkoły oferowano 

warunki pracy w strukturach jego uczelni  cyt.: „lepsze aniżeli tam mają” .  Problem w tym, że takich 

rozmów nikt z pracownikami naszej szkoły nie prowadził. Swoją drogą nigdy nie byliśmy i nie 

jesteśmy  zainteresowani rozmowami na ten temat. Dlatego tym bardziej niezrozumiała jest dla nas  

następująca wypowiedź Pana Rektora cyt.: „ no chociaż niektórych warunków to my nie znamy, być 

może o to chodzi, ale o tym nam nic nie powiedziano, to tylko niektórzy  pracownicy nam dają do 

zrozumienia stamtąd, że być może o takie warunki chodzi, natomiast u nas  są   sprawy, jak to się 

mówi – na stole, nie pod stołem ”. W naszej ocenie jest to  obraźliwa  insynuacja pod  adresem 

pracowników  naszej szkoły sugerująca, że wśród nas są  osoby, które  jakoby „donosiły” Panu 

Rektorowi na temat warunków stawianych przez inne osoby.  Takie sytuacje nie mogły mieć miejsca, 

ponieważ o zamiarach Pana Rektora dotyczących naszej szkoły wszyscy dowiedzieliśmy się z radia 

Bon Ton. 

Pan Rektor, jak sam stwierdził,  większych  problemów z przejęciem naszej szkoły nie widzi,  

wręcz przeciwnie widzi cyt.: „sens uratowania, przyszłości tego miejsca”. Pragniemy poinformować 

Pana Rektora oraz społeczność lokalną, że Medyczne Studium Zawodowe im Władysławy Szoc 

 w Chełmie jest w dobrej kondycji i nie potrzebuje działań naprawczych, a tym bardziej zmiany 

właściciela. Jednocześnie dziękujemy za zainteresowanie naszą szkołą, które mamy głęboką nadzieję 

pomoże nam w rekrutacji kolejnych kandydatów do naszej szkoły. 

Korzystając z okazji zachęcamy wszystkie  osoby, te z maturą i bez matury, do zapoznania się  

z ofertą edukacyjną naszej szkoły na stronie www.medyki-chelm.pl  lub osobiście w sekretariacie 

Medycznego Studium Zawodowego im W. Szoc, ul.  Szpitalna 50 w Chemie. 

 

Z poważaniem 

Pracownicy Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie 

http://www.medyki-chelm.pl/

