
PIKIETA  W  WARSZAWIE  
W pikiecie „S” oświatowej przed Urzędem Rady Ministrów 
w Warszawie 7 kwietnia uczestniczyło ok. 500 osób. 
 Związkowcy z całej Polski domagali się dymisji minister 
Hall.  Skandowali hasło:  „Wysłać Hall w siną dal”. 
Przywie źli dwie kukły przedstawiające szefową resortu 
 edukacji. Minister Hall otrzymała od Sekcji Krajowej 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” specjalne 
„wyróżnienie” -  ZŁOTĄ MALINĘ -   za  szkodliwą 
twórczość dla polskiej edukacji i „wpuszczanie oświaty w 
maliny”. 
Delegacja protestujących  udała się do Kancelarii 
Premiera,  gdzie złożyła  ponad 150 tys. podpisów, jakie 
zebrano pod petycją o odwołanie Hall oraz rzeźbę – złotą 
malinę - nagrodę dla najgorszego ministra edukacji. 
Delegacja została przyjęta przez pracowników MEN 
(tylko),  którzy w rozmowie podkreślali „zasługi” 
 obecnego Ministra Edukacji Narodowej wyrażając 
 jednocześnie zdziwienie postulatami „S” oświatowej i 
lekceważąco odnosząc się do zebranych 150 tys. 
podpisów. Nie zgodzili się  również na pełną 
dokumentację fotograficzną spotkania (stąd zdjęcia tylko 
przedstawicieli NSZZ „S”). 
 

 

 
Pikieta Sekcji Krajowej Oświaty, Warszawa, 7 kwietnia 

Na zakończenie  pikiety przed kancelarią premiera  odśpiewano hymn państwowy. Część 
protestujących przeszła do  gmachu  resortu edukacji, gdzie chcieli przekazać  kukły. Nie 
zostali jednak wpuszczeni do środka. Kukły umieścili  przed bramą MEN. 
Mimo obecności na pikiecie kamer wszystkich centralnych stacji telewizyjnych, przekaz z 
niej ukazał się tylko w nielicznych programach informacyjnych (przypadek, czy powrót 
cenzury?). Tym bardziej zachęcamy do obejrzenia naszej relacji video z tego wydarzenia. 
(na podstawie tekstu W. Jaranowskiego – rzecznika prasowego Sekcji Krajowej) 

(obszerna relacja filmowa jest na stronie Sekcji Krajowej 
www.solidarnosc.org.pl/oswiata/ ) 

 

O CZASOPISMACH 
Chcieliśmy sprawdzić, dlaczego 
biblioteka pedagogiczna zmniejszyła 
ilość prenumerowanych czasopism. 
Biblioteka wchodzi w skład Powiatowego 
Centrum Poradnictwa Psychologiczno-
Pedagogicznego i Doskonalenia 
Nauczycieli w Głogowie (prowadzonego 
przez Powiat, a nie Prezydenta). Dyr. 
Barbara Krzywulicz  poinformowała nas, 
że ograniczenia prenumeraty okazały się 
w końcu niewielkie. Powodem jest 
wycofanie się Urzędu Marszałkowskiego 
z przekazywania dotacji, którą do tej pory 
na rzecz biblioteki przekazywał. 
Przypominamy, że biblioteka 
pedagogiczna prowadzona wcześniej 
właśnie przez Województwo 
Dolnośląskie została na mocy umowy 
wiele lat temu przekazana Powiatowi 
Głogowskiemu.  

PODWYŻKA DLA OBSŁUGI W MIEJSKIEJ O ŚWIACIE? 
Spotkanie w sprawie waloryzacji płac dla pracowników administracji i obsługi odbyło się dopiero po 
protestach tychże pracowników. 
Od wielu miesięcy czekaliśmy na rozmowy w tej sprawie. Przy różnych okazjach Prezydent podkreślał, że 
w budżecie zapisano 2% waloryzacji. My jednak wierzyliśmy, że coś tam władza dołoży – negocjacje 
zawsze tak wyglądają. 
Jednak okazało się, że to prawda. Po całym tym wstępnym „gadaniu” stanęło (mam nadzieję, że tylko 
chwilowo) na tym, że: 
- władza mówi o podwyżce – związki o waloryzacji, 
- władza daje 2,6% od kwietnia – związki chcą 4% od stycznia oraz nie wliczanie do najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego wysługi oraz premii, co powoduje spłaszczenie płac i pracownicy z  ponad 
20 letnim stażem często zarabiają mniej niż nowozatrudnieni. Już od kilku lat nasz związek zgłasza 
potrzebę zreformowania systemu płac, jaki obecnie obowiązuje. Apelowaliśmy, aby rozważyć podwyżkę 
płacy zasadniczej dla sprzątaczek z ponad 20-letnim stażem pracy do wysokości minimalnego 
wynagrodzenia tj. 1386 zł + wysługa. Pytaliśmy o skutek finansowy waloryzacji 2-procentowej i Pani 
Naczelnik podała sumę 230 tys. zł. 
- w związku z regulowaniem (od kilku lat) płac pracowników administracji i obsługi, w tym roku zajęliśmy 
się konserwatorami i woźnymi. Związki chcą 50zł podwyżki dla tej grupy pracowników – władza daje 30zł. 
Na pytanie dotyczące podwyżek dla nauczycieli (motywacyjny, dodatek dla polonistów ,itd.) - odpowiedź 
była przecząca, „ponieważ nauczyciele otrzymali już podwyżkę i nie ma więcej pieniędzy w budżecie”. 
   Jak to skomentować – nie wiem. Poczekamy – zobaczymy.  JN 
Zdjęcie ni żej: wyst ępy w czasie finału naszego konkursu (relacja na dru giej stronie) 

 
 

 

640 PLUS 414 PODPISÓW 
W wyznaczonym terminie czyli do 20 marca 640 osób w naszym rejonie działania 
podpisało się pod petycją w sprawie odwołania Minister K. Hall, a 414 pod Listem 
Otwartym do MEN. Wszystkim zbierającym podpisy, no i podpisującym się, dziękujemy! 
Czy to dużo czy mało? Nasza Sekcja Międzyregionalna poinformowała media o 
zebraniu ponad 3 tys podpisów pod petycją. Czyli nasze głogowskie stanowią jedną 
piątą. To dużo zważywszy, że grupujemy około jednej dwunastej członków Sekcji 
Międzyregionalnej Dolny Śląsk.  

PREZYDIUM WZMOCNIONE 
Komisja Międzyzakładowa na zebraniu 16 marca wybrała 
na wniosek Przewodniczącego dwie nowe osoby do 
Prezydium. Są to Beata Ogrodnik  oraz Halina 
Phongsavath  – obie z SP 14. Prezydium liczy teraz 9 
osób (zgodnie z naszą uchwałą może być 10). 
Gratulujemy wyboru i życzymy skutecznej pracy na rzecz 
naszego środowiska. 
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