
             

 
 

JAKA PODWY śKA? JAKI PROTEST? 
Obietnice wzrostu warto ści 

 płac nauczycieli w 2007 roku: 
7 % – wicepremier Roman Giertych – maj 2006; 
5% – wicepremier Zyta Gilowska – lipiec 2006; 

5% – Rząd RP – wrzesień 2006; 
2% – Sejm RP – grudzień 2006; 

Oburzenie Związku i środowiska oświatowego jest całkowicie 
zrozumiałe. Prezydium Regionalnego Sekretariatu (z udziałem 
L. Lehmana) wystosowało apel do władz krajowych o pilne 
zajęcie stanowiska i rozpoczęcie akcji protestacyjnej. Powinna 
ona – naszym dolnośląskim zdaniem – dotyczyć nie tylko 
dotrzymania obietnicy 7% podwyŜki w tym roku, a takŜe 
znacznej – 30% - podwyŜki w roku przyszłym. Na początku 
proponujemy np. masowe podpisywanie protestu i Ŝądania w tej 
sprawie i róŜnorodne działania przez cały rok.  
ZNP zdecydował 19 grudnia o przeprowadzeniu referendum z 
następującym pytaniem: czy wobec szkodliwej polityki rządu 
niszczącej system oświaty, a takŜe wobec odstąpienia od 
zapowiadanych 7 proc. podwyŜek płac dla nauczycieli jesteś za 
przystąpieniem do jednodniowego ogólnopolskiego strajku 
ostrzegawczego pracowników oświaty? 
Z ostatniej chwili: obradujące w Warszawie 4 stycznia 
Prezydium Sekcji Krajowej ustaliło m. in. wywieszenie flag 
związkowych na placówkach oświatowych. 5 stycznia 
Solidarność będzie rozmawiać z Wicepremierem Giertychem , a 
jeszcze w styczniu z Premierem Kaczyńskim . BudŜet państwa 
jest jeszcze w Senacie, i tu teŜ moŜna „zadziałać”. Więcej na 
stronie Sekcji Krajowej Oświaty NSZZ „Solidarność” 
www.solidarnosc.org.pl/edukacja . 

 Komunikat  Sekcji Krajowej O światy i Wychowania 
NSZZ „Solidarno ść” w sprawie akcji protestacyjnej 
   Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” juŜ we 
wrześniu br. skierowała do Rządu RP stanowisko, w którym wyraziła oburzenie z 
powodu braku zapisów o waloryzacji płac sfery budŜetowej we wstępnym projekcie 
ustawy budŜetowej na 2007 r., czyli braku realizacji kilkakrotnie publicznie 
składanych deklaracji o co najmniej 7 procentowej podwyŜce płac nauczycieli. 
          „Solidarność” oświatowa ostrzegała wówczas, Ŝe jeŜeli Rząd RP nie zajmie 
się waloryzacją płac w sferze budŜetowej, to SKOiW NSZZ „S” przystąpi do 
przeprowadzenia referendum w sprawie terminu i form protestu.  
 W efekcie, w projekcie ustawy budŜetowej na 2007 r., znalazła się kwota 
1 miliarda złotych z przeznaczeniem na podwyŜki dla nauczycieli. Niestety, ostatnie 
decyzje Sejmu gwarantują tylko 2,2 proc. waloryzację płac w oświacie. 
 15 grudnia br., Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” obradująca w Gdyni przyjęła uchwałę w sprawie akcji protestacyjnej 
w związku z brakiem realizacji obietnic płacowych. Wystosowała równieŜ list do 
premiera RP o pilne spotkanie w sprawie środków finansowych na edukację w 
2007, ale i w następnych latach tej kadencji. Prezydium SKOiW zostało 
upowaŜnione do opracowania pytań referendalnych i ogłoszenia terminu oraz form 
protestu. 
 Informacja o decyzjach podjętych przez Radę Sekcji Krajowej w Gdyni 
została rozesłana 15 grudnia br. do wszystkich centralnych mediów. Niestety, 
większość środków masowego przekazu zignorowało naszą informację, a dziś 
szumnie nagłaśnia podobne informacje o proteście ZNP. 
 Na naszej stronie internetowej (www.solidarnosc.org.pl/edukacja) 
znajdziecie Państwo historię obietnic „podwyŜkowych” oraz stanowiska NSZZ 
„Solidarność” w sprawie braku ich realizacji. 
Gdańsk, 20.12.2006 r.         Rzecznik Prasowy SKOiW Wojciech Jaranowski  
 

25 LAT MINĘŁO – DROGI DO WOLNOŚCI 

Autor podpisuje ksi ąŜkę w siedzibie KM przy Hucie Miedzi Głogów 

Obchody 25 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego odbyły się w 
Głogowie w sposób godny i urozmaicony. W kościele Św. Stanisława 
Kostki juŜ 10 grudnia odprawiona została w intencji ofiar, odsłonięto teŜ 
specjalną tablicę upamiętniającą stan wojenny. 13 grudnia odbyła się 
uroczystość przed tablicą ku czci ofiar totalitaryzmu. W siedzibie 
Międzyzakładowej Komisji przy Hucie Miedzi Głogów była promocja ksiąŜki 
Wydawnictwa EDYTOR: DROGI DO WOLNOŚCI ZAGŁĘBIA 
MIEDZIOWEGO. Autorem jest historyk z IPN dr Łukasz Kamiński, a 
opracował ją dzięki bogatemu archiwum wspomnianej komisji. W ksiąŜce 
jest opisany czas przed Solidarnością, jej powstanie, stan wojenny, dramat 
lubiński, walka podziemia do 1989 roku, ale takŜe działalność Solidarności 
w wolnej Polsce. Są pokazane dokumenty, relacje świadków i bohaterów 
wydarzeń. Zdjęcia, nazwiska ludzi, którzy brali udział w tych wydarzeniach 
tworzą małą encyklopedię drogi do wolności w naszym regionie. KsiąŜkę 
moŜna nabyć np w księgarni FENIKS. 

UWAGI STAREGO WYJADACZA 
   To dobry czas, Ŝeby zacząć wielomiesięczną batalię o duŜą podwyŜkę płac w 
oświacie. Skoro Rząd dał takie podwyŜki w tym roku słuŜbie zdrowia, policji i wojsku, 
to edukacja narodowa nie moŜe zostać w tyle! We wszystkich krajach rozwiniętych 
(OECD) płace nauczycieli są znacznie wyŜsze od średniego wynagrodzenia w 
danym kraju! We wszystkich oprócz Polski! Związek powinien walczyć nie tylko o 7% 
w tym roku, lecz o znacznie większą podwyŜkę w roku przyszłym! Akcja 
protestacyjna powinna być róŜnorodna i trwać cały rok. Najlepiej, gdybyśmy mogli tę 
akcję robić razem. Jednak pytanie zadane n-lom przez ZNP ma wyraźnie polityczny 
charakter! Mowa tam jest – niestety – o „niszczeniu systemu oświaty” przez rząd. 
Owszem, rządy ministra Giertycha są bardzo kontrowersyjne. Sam teŜ jestem 
oburzony jego stylem, jego niekończącym się festiwalem niedopracowanych 
pomysłów. Jednak nie zgodzę się ze stwierdzeniem, Ŝe obecny Rząd „niszczy 
oświatę”. Solidarność będzie walczyć o godne wynagrodzenia pracowników 
oświaty (nie tylko nauczycieli) i nie będzie tego mieszać z polityką czy ideologią. 
  Szkoda, Ŝe chyba znów oba związki będą prowadzić protest osobno, bo to 
oczywiście zmniejsza szansę sukcesu. MoŜe musi odejść pokolenie działaczy (z obu 
stron!) pamiętających stan wojenny, Ŝeby wspólne działania były moŜliwe? 
  Jednak nie czekajmy bezczynnie tak długo. Proponuję na naszym głogowskim 
podwórku pakt o nieagresji. Solidarność nie będzie przeszkadzać w akcjach ZNP, i 
będzie liczyć na wzajemność. A o udziale w takiej czy innej akcji protestu kaŜdy 
pracownik oświaty powinien decydować sam, bez Ŝadnych nacisków. 

Ludwik Lehman 

MŁODZIEś UCZCIŁA 
25 ROCZNICĘ 

 STANU WOJENNEGO . 
13 grudnia 2006 młodzieŜ I i III LO pod opieką  Danuty 
Koszeli  i Adama Orzecha  zorganizowała cykl imprez, których 
celem było upamiętnienie 25 rocznicy wprowadzenia stanu 
wojennego. W muzeum Historyczno-Archeologicznym otwarto 
wystawę poświeconą stanowi wojennemu, przygotowaną 
głównie przez uczniów III LO pod kierunkiem A. Orzecha. Z tej 
okazji odbyła się teŜ kolejna edycja konkursu: POLSKIE 
DROGI DO WOLNOŚCI. ZwycięŜył zespół uczniów z II LO, 
miejsca II i III zajęły zespoły I i III LO. 
O godz. 19.00 w MOK-u odbył się koncert przygotowany przez 
uczniów I i III LO pod kierunkiem D. Koszeli. Był to montaŜ 
słowno-muzyczny oparty na tekstach polskich poetów 
współczesnych i muzyką J. Kaczmarskiego. Koncert 
zgromadził liczną publiczność. W piątek 5.I.2007 odbędzie się 
w sali rajców spotkanie prezydenta J. Zubowskiego z 
młodzieŜą zaangaŜowaną w obchody 25-lecia wprowadzenia 
stanu wojennego. 

Danuta Koszela 
Przepraszamy, kolorowa drukarka jeszcze nie naprawiona! 
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