
 

Poprzedni numer Biuletynu ukazał si ę 21 listopada. Przepraszamy za tak dług ą przerw ę. 
Zamieszczamy w tym numerze równie ż wiadomo ści „nie pierwszej świeżości”, ale wa żne dla naszego środowiska. 

 

PROTEST, ROZMOWY 
 Z MEN I CO DALEJ? 

9 grudnia przez Kancelarią Prezesa Rady Ministrów Sekcja Krajowa Oświaty 
upomniała się o podwyżkę płac dla nauczycieli. W bardzo udanej pikiecie 
uczestniczyło około 2 tysięcy związkowców z całej Polski. Placówki oświatowe 
w całej Polsce były tego dnia oflagowane. 
Akcja została zauważona przez media, ale czy przez Rząd? 
12 stycznia Prezes ZNP również zgłosił postulat podwyżki, ale na.. konferencji 
prasowej.  
Podczas ostatnich rozmowach „Solidarności” z MEN strona rządowa 
zasugerowała, że podwyżka płac jest możliwa jeszcze w tym roku.. 
Dobrze, że oba związki wystąpiły o podwyżkę, szkoda, że osobno. W dodatku 
ZNP w oświadczeniu z 9 grudnia wyraźnie odcina się od naszego protestu i 
próbuje go zdezawuować. Komunikat zaczyna się słowami „protest naszych 
Kolegów i Koleżanek z oświatowej „Solidarności” ws. braku przyszłorocznych 
podwyżek jest spóźniony..” Rozumiem, że późniejsza konferencja prasowa 
prezesa była w samą porę! „Solidarność” z kolei nie skomentowała starań 
ZNP. I to dużo lepsza dla naszego środowiska reakcja! 

9 grudnia na głogowskich szkołach zawisły zwi ązkowe flagi.. 

A PRAWO NIECHAJ 
PRAWO ZNACZY..  

Sekcja Krajowa Oświaty NSZZ „Solidarność” zaprotestowała w 
piśmie do MEN w sprawie łamania prawa oświatowego. Między 
innymi pismo stwierdza: 
Za niedopuszczalne uznajemy sytuacje, w których ped agog, 
bibliotekarz lub nauczyciel świetlicy nie mo że realizowa ć zadań 
wynikaj ących z jego obowi ązków, poniewa ż w tym czasie 
prowadzi nieodpłatnie zaj ęcia w ramach godzin dora źnych 
zastępstw. 
W odpowiedzi Podsekretarz Stanu P. Krzyżanowski  informuje, że 
„Minister Edukacji Narodowej podziela ww. stanowisko . 
Analizuj ąc obowi ązujące przepisy prawa o światowego, nale ży 
stwierdzi ć, iż przyczyn ą nadu żyć stosowanych wobec 
nauczycieli pedagogów, oraz nauczycieli bibliotekar zy 
bibliotek szkolnych lub wychowawców świetlic w zakresie 
przydzielania im bezpłatnych dora źnych zast ępstw, nie s ą 
regulacje ustawowe, ale łamanie przepisów prawa ze strony 
pracodawców poszkodowanych nauczycieli. ” 
Nic dodać, nic ująć! 
 

BURZA NA ŚLĄSKU 
O wielkich protestach – także „Solidarności” na Śląsku nie 
informujemy dokładniej, bo nie mamy na to miejsca w naszym 
oświatowym biuletynie. Rozwój sytuacji warto śledzić „u źródła” 
czyli na stronie Komisji Krajowej www.solidarnosc.org.pl/ . 
O pewnych kontrowersjach wokół strajku górników można 
przeczytać w moim tekście „NIESZCZĘSNA DOLA NASZEGO 
TYSOLA” na blogu 

solidarnosc.wroc.pl/category/blogi-ludwik-lehman/ 
 Ludwik L. 

  

 

BOGATE ŻYCIE 
KULTURALNO-
TOWARZYSKIE 

Ostatnie dwa miesiące obfitowały w wydarzenia kulturalno-
towarzyskie w naszej organizacji związkowej. 
Aż dwie wyprawy pojechały do teatrów wrocławskich. 
Jedna 13 grudnia do Teatru Polskiego na SMYCZ oraz (do wyboru) 
na TERMOPILE POLSKIE, druga 17 stycznia do Teatru 
Muzycznego Capitol na „NINE”. 
31 stycznia jak zwykle podczas ferii spotkaliśmy się rodzinnie w OK 
Parku. Mikołaj wręczył paczki dzieciom naszych członków, które 
później szalały w „raju dla dzieci” lub na lodowisku często razem z 
rodzicami. 
W przygotowaniu kolejne imprezy.. 
 

Powyżej: Mikołaj i jego aniołki tu ż po pracy. 
 

 

NASZA REAKCJA  
NA LIST MINISTRY 

W grudniu oburzenie środowiska wywołał list Ministry J. Kluzik-Rostkowskiej 
do rodziców przypominający im, że mają prawo posłać dzieci do szkół 
podczas przerwy świątecznej.  
Ponieważ nasze Prezydium obawiało się nadinterpretacji ze strony niektórych 
dyrektorów, 9 grudnia przyjęło stanowisko w tej sprawie natychmiast 
rozesłane do placówek. Oto one: 
List wystosowany 3 grudnia przez Pani ą Minister Edukacji Narodowej do 
„drogich rodziców i opiekunów” jest tylko przypomni eniem 
obowi ązującego od dawna prawa.  
Zatem nie ma powodów do nagłych zmian w dotychczaso wych zasadach 
funkcjonowania szkół w czasie przerwy świątecznej. Szkoły maj ą 
obowi ązek zapewni ć opiek ę uczniom, którzy si ę w tym czasie stawi ą. 
Pani Minister w krótkim li ście aż dwukrotnie przypomniała, że rodzice 
musz ą szkołom zgłosi ć wcześniej (czyli przed przerw ą świąteczn ą) chęć 
przysłania uczniów do danej placówki. 
Zatem tylko w tym przypadku zachodzi konieczno ść ustalenia dy żurów 
nauczycieli w poszczególne dni przerwy świątecznej, i tylko w dni, w 
których rodzice zgłosili tak ą potrzeb ę, i tylko w liczbie zapewniaj ącej 
prawidłow ą opiek ę przybyłym uczniom. Nie ma podstawy prawnej do 
wymagania, by wszyscy nauczyciele stawiali si ę do pustych szkół w 
czasie przerwy świątecznej. Nie ma te ż sensu ponoszenie pełnych 
kosztów funkcjonowania szkół (na przykład ogrzewani a, oświetlenia 
oraz innych mediów), w których nikt nie zgłosił pot rzeby zaopiekowania 
się dziećmi. 
W tej sprawie, jak w ka żdej innej, trzeba si ę kierowa ć zwykłym 
rozsądkiem. Zamieszanie w o świacie zawsze źle si ę odbija na jej 
funkcjonowaniu.  
 
Nie mieliśmy żadnych skarg na niepotrzebne angażowanie nauczycieli w 
czasie przerwy świątecznej w naszym rejonie działania. Bardzo dobrze. 
Dyrektorzy zachowali się prawidłowo. Dziękujemy! Oby było podobnie 
podczas kolejnych przerw. 
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Z PRAC NASZEJ SEKCJI 
11 lutego we Wrocławiu odbyło się kolejne zebranie Rady 
Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. 
Sekcja planuje między innymi trzydniowe wyjazdowe szkolenie dotyczące 
technik mediacyjnych w marcu. Z kolei w środę 27 maja odbędzie się 
organizowana przez naszą sekcję konferencja dotycząca doradztwa 
metodycznego. 
Sekcja powiększy się, bowiem oświatowa międzyzakładowa organizacja 
związkowa z Chojnowa  podjęła uchwałę o przystąpieniu do niej. 
Szczególnie dla nas to dobra nowina, bo do tej pory byliśmy jedyną w 
sekcji organizacją z Zagłębia Miedziowego. Przypominamy, że sekcja 
regionalna z naszego regionu rozwiązała się w zeszłym roku. 
 

SOLIDARNOŚĆ W MOK 
W Miejskim Ośrodku Kultury powstała (10 grudnia) zakładowa 
organizacja związkowa NSZZ „Solidarność” zrzeszająca 10 z 30 
pracowników. Przewodniczącą Tymczasowej Komisji Zakładowej została 
kol. Bożena Rudzi ńska .  
Gratulujemy i życzymy nowym koleżankom i kolegom sukcesów na 
niełatwej związkowej drodze. 
W 4 numerze „Głosu Głogowa” ukazał się obszerny całostronicowy 
artykuł o nowej organizacji w MOK. Nie pierwszy raz w lokalnej prasie 
przedstawiono w nim kol. Mirosława Kaszowskiego - kierownika biura 
oddziału głogowskiego jako „szefa zarządu regionu”! 
 

LETNIA AKADEMIA 
Już po raz dwudziesty Sekcja Krajowa organizuje w ramach współpracy 
polsko-niemieckiej Letnią Akademię – seminarium dla nauczycieli 
polskich i niemieckich chcących bliżej poznać swoje języki i siebie 
nawzajem. Odbędzie się ono w Nowej Kaletce koło Olsztyna w dniach 
27.07 – 9.08. Koszt udziału to 650 zł, a więcej informacji o tej ciekawej 
możliwości wakacyjnej na stronie sekcji krajowej 

www.solidarnosc.org.pl/oswiata/   
 
 

Numer zredagował LL  

 
 
 
 

Ta wycieczka wzbudziła ogromne zainteresowanie, już zapisało się ponad 
70 osób, ale mogą pojechać dwa autokary. 
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NSZZ  

XVII KONKURS 
PLASTYCZNY 

MÓJ DOM, MOJE MIASTO, 
MOJA OJCZYZNA 

 
Z przyjemnością informujemy, że pierwsze miejsce w tym konkursie 
(organizowanym przez Międzyregionalną Sekcję Oświaty NSZZ 
„Solidarność”) w kategorii „gimnazja” zajęła Aleksandra Dobrowolska 
z Gimnazjum nr 1 w Głogowie. Opiekunką była Jolanta Peciak . Wyżej 
nagrodzona praca, a pełna informacja o wynikach i galeria zdjęć jest na 
stronie sekcji  

solidarnosc.wroc.pl/konkurs-rozstrzygniety-2/  
 
 

NAWIĄZANIE STOSUNKÓW 
Ponieważ nastąpiła zmiana władzy, trzeba nawiązać na nowo „stosunki 
dyplomatyczne”. Umówiłem się więc na rozmowy. 
26 stycznia rozmawiałem ze Starostą Jarosławem Dudkowiakiem . Już na 
początku poinformował, że w tym roku – po wielu latach przerwy – obchody 
Dnia Edukacji będą wspólne (zorganizuje je Powiat razem z Miastem). 
Stwierdził też, że jego priorytetem będzie podwyższenie dodatku za 
wychowawstwo. Na moje pytanie o podwyżki w tym roku stwierdził, że w 
budżecie nie zaplanowano żadnej, ale po półroczu mogą się pojawić środki 
i wtedy porozmawiamy. Starosta wiedział już wtedy, że za 3 dni w nr 4 
„Głosu Głogowa” ukaże się się artykuł „Nauczyciele boją się o pracę”, w 
którym wyrażam obawy nauczycieli szkół publicznych w związku z 
uruchomieniem jeszcze w tym roku dwóch prywatnych liceów. Starosta 
wyraził zdecydowaną wolę obrony placówek publicznych. 
30 stycznia rozmawiałem z Prezydentem Rafaelem Rokaszewiczem . Na 
pytanie o podwyżkę odparł, że w budżecie na ten rok jeszcze 
zaplanowanym przez poprzednią ekipę jest 1% więcej na płace dla 
pracowników administracji i obsługi. Poinformował też, że z połączenia 
dwóch wydziałów powstanie jeden Wydział Edukacji i Spraw Społecznych. 
Będzie konkurs na stanowisko naczelnika tego wydziału. 
To były tylko wstępne rozmowy, a nie negocjacje. W piątek 20 lutego mamy 
rozmawiać z nowym Burmistrzem Przemkowa. 

Ludwik L. 
 

ZMIANA NACZELNIKA 
Hanna Żmuda  nie jest już naczelnikiem miejskiego wydziału edukacji w 
Głogowie! „Jestem zaskoczona i czuję ogromny żal” – mówi radiu Elka 
(portal „miedziowe.pl ” news z 12.02, 91 komentarzy!). Zdecydowanie 
ripostuje Bożena Kowalczykowska – nowa wiceprezydent Głogowa 
odpowiedzialna za edukację (59 komentarzy). 
Już dawno sugerowaliśmy byłemu prezydentowi J. Zubowskiemu  zmianę 
naczelnika oświaty. Nie zdecydował się na to. Dla środowiska 
„Solidarności” Oświaty zmiana naczelnika to raczej dobra nowina. 

 


