
WAŻNE  DWA SPOTKANIA  
Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Oświaty i 
Wychowania NSZZ Solidarność Ryszard Proksa  gościł w 
środę 13 marca na otwartym spotkaniu Rady Sekretariatu 
Oświaty i Wychowania. Przedstawił stanowisko Związku w 
kluczowych sprawach (odniesienia do propozycji MEN ws 
zmian niektórych aktów prawnych, kwestia bibliotek szkolnych, 
finansowanie oświaty, współpraca z innymi organizacjami, 
kwestia tzw. "godzin karcianych", szkolnictwa zawodowego, 
dodatków wyrównawczych, placówek niepublicznych itp.) oraz 
odbył szczerą i długą rozmowę odpowiadając na wiele pytań 
działaczy związkowych. 
Szczególnie utkwiła mi w pamięci dyskusja rozpoczęta przez 
dwie koleżanki mające pretensje do Przewodniczącego, że 
Związek nie walczy z bezpłatnymi zastępstwami, które się 
upowszechniają. Na to Ryszard Proksa odparł, że Związek jest 
gotów walczyć, ale musi mieć konkretne informacje tzn. 
konkretni nauczyciele muszą się poskarżyć na wysyłanie ich 
na bezpłatne zastępstwa. Odważnych - póki co - brak. 
Zgadzam się z Przewodniczącym i uważam, że sprawa dotyka 
fundamentalnego problemu. Związek – wbrew oczekiwaniom 
niektórych członków - nie może wielu spraw załatwić PONAD 
ludźmi. To konkretne osoby muszą CHCIEĆ walczyć o swoje 
prawa, a Związek wtedy musi z całą mocą te osoby 
WESPRZEĆ. Inaczej się po prostu nie da. Niestety.     LL 
 

Tego samego dnia – 13 marca - Rada Regionalnego Sekretariatu Oświaty 
zorganizowała spotkanie z posłami z Dolnego Śląska, chcąc porozmawiać o 
sprawach oświatowych. Zaproszenie przyjęły tylko trzy osoby: Anna Zalewska  – 
PiS, Ewa Wolak  i Ewa Drozd  – PO. Odbyła się żywa dyskusja, w której 
związkowcy przedstawili swoje racje i postulaty. Posłanki z częścią argumentów 
się zgadzały, ale w przypadku szczególnie posłanki PO Ewy Wolak, nie podzielały 
poglądów zebranych pracowników oświaty. Pani poseł Anna Zalewska wzmacniała 
poglądy głoszone przez „Solidarność”. Z zadowoleniem przyjęto wniosek posłanki 
Ewy Drozd o zorganizowaniu w przyszłości tematycznych spotkań. 
Tyle komunikat ze strony Sekcji. Jako wnioskodawca tego spotkania jestem z 
niego bardzo zadowolony. Choćby dlatego, że przebiegało w spokojnej i 
merytorycznej atmosferze, choć wiele emocji wisiało w powietrzu. O to właśnie 
chodziło, żeby przed zapowiadanymi zmianami w Karcie Nauczyciela porozmawiać 
spokojnie z osobami, które będą podejmować w tej sprawie decyzje. Posłanki PO 
podkreślały, że chcą uważnie wysłuchać naszych racji i przekazywać je swoim 
kolegom z „klubu”. Ewa Drozd zdecydowanie stwierdziła, że proponowane 
dzienniczki z ewidencją naszej pracy to bzdura i powie to wyraźnie „na klubie” 
sprzeciwiając się tej propozycji. To już coś! Może warto, żeby inne regiony również 
zorganizowały podobne spotkania ze swoimi parlamentarzystami, zwłaszcza z 
koalicji rządzącej, bo to od nich będzie zależało najwięcej!  
Po tym spotkaniu usłyszałem kilka bardzo dobrych opinii o naszej głogowskiej 
Posłance, która faktycznie zaprezentowała się konkretnie i rzeczowo, czyli bardzo 
dobrze. 

LL 

 
Od prawej: Przewodnicz ąca Sekcji Mi ędzyregionalnej Danuta Utrata, Przewodnicz ący Sekcji Krajowej O światy Ryszard Proksa, 

Przewodnicz ący Regionu Dolny Śląsk Kazimierz Kimso i Posłanki: Ewa Drozd, Ewa Wolak  (PO) oraz Anna Zalewska (PiS). 
 

MIASTO – WALORYZACJA PŁAC 
Co prawda negocjacje w Mieście już zakończone i wszystko ustalone, ale kilka słów na temat 
samych negocjacji. Atmosfera i czekolada u Prezydenta, jak zawsze bardzo miła i smaczna. 
Waloryzacja płac pracowników niepedagogicznych wzrośnie od dnia 01.03.13 r. łącznie o 3% z 
tym, że: 1) wzrost wynagrodzenia każdego pracownika powinien wynosić 2,3% 2) kwota 
wzrostu 0,7% pozostaje do dyspozycji dyrektora 3) dodatkowo po 20 zł brutto do dodatku 
funkcyjnego dla sekretarzy szkolnych. Niestety podwyższenie płacy minimalnej do 1600 zł
brutto ponownie ,,wchłonęło” podwyżki i spowodowało jeszcze większe spłaszczenie płac 
między poszczególnymi grupami zawodowymi. Średnio wynagrodzenie administracji wzrośnie 
o ok.88 zł, a obsługi o ok. 58 zł.                                                               Jadwiga Nowak 
Nasz Związek reprezentowały w tych negocjacjach: Aurelia Koziar-Babicz i Jadwiga Nowak. 

 

GŁOGOWSKIE UROCZYSTOŚCI  
10 kwietnia 2013 r. w naszym mieście odbyły się 
uroczystości upamiętniające 73 rocznicę zbrodni 
katyńskiej i 3 rocznicę katastrofy smoleńskiej. 
Uroczystości rozpoczęły się w kościele p.w.  Bożego 
Ciała. Na początku uczniowie z Gimnazjum nr 3 z 
Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie wykonali 
montaż słowno-muzyczny, nawiązujący do tych 
dwóch tragicznych wydarzeń. Następnie rozpoczęła 
się uroczysta Msza Święta z udziałem pocztów 
sztandarowych, delegacji szkół i zakładów pracy w 
asyście kompanii Wojska Polskiego oraz zespołu 
trębaczy pod kierunkiem Marka Strońskiego z 
Państwowej Szkoły Muzycznej w Głogowie. Po 
zakończeniu Eucharystii zebrani udali się na pod 
pomnik katyński gdzie odbyły się uroczystości 
patriotyczne. Między innymi zasadzono 4 
„Smoleńskie Dęby Pamięci” a przy 29 „Katyńskich 
Dębach Pamięci” odsłonięto tabliczki z nazwiskami 
zamordowanych przez NKWD w 1940 r. Na 
zakończenie zgromadzone delegacje złożyły wieńce 
i wiązanki kwiatów, wśród których obecna była 
delegacja naszej organizacji międzyzakładowej,(co 
widać na zdjęciu obok)                                      
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