
PROTESTY W MAJU W KRAJU  
Sekcja Krajowa O światy 

 w prote ście 
Pan Donald Tusk , Premier RP, Warszawa 

PETYCJA 
Koalicja na Rzecz Polskiej Szkoły, jednocząca środowiska 
solidarnościowe, młodzieżowe, niepodległościowe wobec braku 
reakcji rządu na liczne protesty trwające od 2008 roku, stanowczo 
żąda uchylenia rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej: 

• z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie Podstawy 
Programowej Kształcenia Ogólnego, 

• z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ramowych planów 
nauczania. 

Uważamy, że uczniowie i ich rodzice poniosą bezpośrednie 
konsekwencje tej wyjątkowo źle przygotowanej reformy. (...) 
Cała petycja oraz obszerna relacja filmowa z pikiety przed MEN 7 
maja na stronie Sekcji Krajowej Oświaty 

www.solidarnosc.org/oswiata/  
 

Głodówka we Wrocławiu 
W sprawie tych samych postulatów również 7 maja trzech znanych 
działaczy rozpoczęło w siedzibie Zarządu Regionu Dolny Śląsk 
głodówkę. Są to: Marek Muszy ński , Eugeniusz Szumiejko  i 
znany nam doskonale Janusz Wolniak . 
Szczegóły na stronie Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” 

www.solidarnosc.wroc.pl 

Dwa związki w jednym? 
   Właśnie widzimy dwie ofensywy naszego Związku. Komisja Krajowa 
konsekwentnie protestuje przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego. Po 
bardzo udanym wystąpieniu sejmowym Przewodniczącego Piotra Dudy dobry 
spot ze znakomitą końcówką: „trzeba prawdziwej reformy – nie ma drogi na 
skróty” (cytuję z pamięci). Do tego projekty ustaw przygotowane przez Związek i 
nawet liberalne kręgi opiniotwórcze zaczęły wreszcie poważnie traktować NSZZ 
„Solidarność”. Tak trzymać. Związek staje się profesjonalny i dojrzały. Nie mówi 
tylko: nie, bo nie! Ma konkretne propozycje, chce być partnerem traktowanym 
przez Rząd poważnie. 
   Z drugiej strony mamy ofensywę Sekcji Krajowej Oświaty, ale tu mam 
wrażenie, jakby duża część działaczy straciła kontakt z rzeczywistością. Uparte 
podkreślanie we wszystkich protestach historii, podczas gdy zagrożeni są 
głównie nauczyciele nauk przyrodniczych to błąd. Utworzenie koalicji z 
Młodzieżą Wszechpolską, która w ramach wspólnej akcji zapowiada protesty 
uczniów (nawet z gimnazjów) 1 czerwca, to już prawie katastrofa! Posługiwanie 
się sformułowaniami typu „Rząd zniszczył system oświaty w Polsce” nie dodaje 
nam z pewnością powagi. Kto widzi wokół siebie zgliszcza systemu oświaty? Ja 
jakoś nie.. Twierdzenie, że zmiany w nauczaniu historii „wynarodowią Polaków” 
obrażają mój zwykły rozsądek. Czy autorzy tych powiedzonek znają w ogóle 
historię? Choćby zaborów? 
   Jako delegat na walne zebranie Sekcji Krajowej mam zamiar to wyraźnie i 
dobitnie powiedzieć na najbliższym zebraniu już 24-25 maja. Nie chcę się 
wstydzić za swoją sekcję, nie chcę, by znów zaczęli się wypisywać ze Związku 
ludzie, których zdrowy rozsądek jest podobnie obrażony do mojego. 

Ludwik Lehman 

O PODWYŻKACH W KRAJU I W MIE ŚCIE 
Z Prezydentem O waloryzacji 

9 maja odbyło się spotkanie negocjacyjne obu związków z Prezydentem Janem 
Zubowskim  dotyczące waloryzacji płac pracowników administracji i obsługi w tym roku. 
Prezydent poinformował, że zgodnie z podanym w projekcie budżetu państwa 
wskaźnikiem prognozowanej inflacji 2,8% - waloryzację w takiej kwocie w skali rocznej 
zaplanowano w miejskim budżecie. Waloryzacja ma obowiązywać od 1 maja. Wszyscy 
otrzymają 3,5% podwyżkę wynagrodzenia. Dodatkowo każda placówka dostanie 0,7% 
na każdy etat, ale o przeznaczeniu tych środków będą decydować samodzielnie 
dyrektorzy. W sumie podwyżka średnio wyniesie 4,2%. 
   ZNP zaproponował (przy poparciu „S”) dodatkowo podwyżkę dla woźnych i 
konserwatorów w szkołach (ale nie w przedszkolach). Prezydent zgodził się na 50 zł 
dodatkowo dla każdego z tej grupy. 
   Spotkanie przebiegło w dobrej atmosferze. „Solidarność” reprezentowali Jadwiga 
Nowak  oraz Ludwik Lehman .  
Decyzję o akceptacji lub nie tych ustaleń podejmie Komisja Międzyzakładowa 15 maja. 
Póki co przedstawiciele obu związków twierdzili, że trudno się domagać od Miasta 
więcej w obecnej sytuacji, zwłaszcza pamiętając o dwóch podwyżkach w zeszłym roku. 
Również 15 maja odbędą się rozmowy ze Starostą, i tu obawy obu związków są duże. 

Komunikat ze spotkania w MEN  
Brak uzgodnie ń podwy żek płac dla nauczycieli. To nie 
negocjacje w sprawie płac tylko jednostronna decyzj a 
MEN o waloryzacji od wrze śnia 2012 roku. Postulaty 
związkowe wci ąż pozostaj ą niezrealizowane. Żadna 
centrala zwi ązkowa nie chciała podpisa ć protokołu, 
ustalono jedynie wspólny komunikat.  
(...) 
Zatem podwy żka o 3,8 proc. wynagrodzenia 
zasadniczego (tak samo jak kwota bazowa) od wrze śnia 
nie została zaakceptowana przez żaden zwi ązek 
zawodowy.  Postulat związkowy o zmianę struktury 
wynagrodzeń w kierunku wzrostu udziału płacy zasadniczej 
w całości wynagrodzenia wciąż pozostaje niezrealizowany i 
odłożony w czasie. 

Cały komunikat na stronie Sekcji Krajowej Oświaty 
www.solidarnosc.org/oswiata/  

 

 

Z gitarami pod 
gwiazdami 

Pierwsza impreza pod tą nazwą odbyła się w 
obserwatorium II LO 27 kwietnia. 
Uczestniczyło 10 osób, 2 gitary, jedna jamba i 
2 teleskopy. Druga edycja jesienią. 
 
Póki co zagadka: co obserwuje uważnie 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej na 
załączonym z boku obrazku? 

TRADYCYJNE  

XIX OGNISKO  
NSZZ  Oświaty w Głogowie 
w sobotę 2 czerwca od godz. 17 do 24 

w Miejskich Obiektach Sportowych 

(między halą a basenami).   
W programie tradycyjnie m.in.: 

zespół reprezentacyjny    Prezydium Singers Band 

chór męski                       Cantores Piwores Glogowiensis 
żeński zespół ludowy        OJ DI RI DI 

aha, jeszcze trochę piwa, kiełbasek, tańców, karaoke, no i...  

Uwaga!  Ważne detale techniczne! 
Impreza jest tylko dla członków „Solidarności”, 

koniecznie trzeba się wcześniej zapisać u 

przewodniczących kół i uiścić opłatę w wysokości 

aż 2 zł do 25 maja (później już 5 zł), 

a za ewentualne osoby towarzyszące zaledwie 5 zł 
 

Dzień Pamięci 
Ofiar Katynia 

 
Nie zabrakło naszych członków 
(co widać obok) na uroczystości 
katyńskiej 13 kwietnia, której 
głównym punktem było 
posadzenie kolejnych 10 dębów 
pamięci.  
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BIULETYN   

 

OŚWIATY W GŁOGOWIE 10              MAJA              2012 


