
 

NOWE W OŚWIACIE 
Obradująca w Kaliszu Rada Sekcji Krajowej Oświaty i 
Wychowania NSZZ "Solidarność" przyjęła 19 listopada 3 
stanowiska. Niżej zamieszczamy dwa. 

Stanowisko 
w odniesieniu do expose Prezesa Rady 
Ministrów w części dotyczącej oświaty 

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” pozytywnie ocenia zapowiedź likwidacji tzw. godzin 
karcianych, wzmocnienia pozycji nauczyciela, 
odbiurokratyzowania szkoły.  

Rada podziela ogromny niepokój i rozumie sprzeciw 
nauczycieli i pracowników gimnazjów wywołany zapowiedzią 
likwidacji tego typu szkoły. Oczekujemy, że decyzja zmiany w 
ustroju szkolnym będzie wypracowana w drodze rzeczywistego 
dialogu społecznego, po dogłębnej analizie podstawy 
programowej oraz skutków planowanych zmian. Krajowa Sekcja  
nie wyrazi zgody na działania, w wyniku których nastąpiłaby 
utrata pracy przez nauczycieli,  pracowników administracji i 
obsługi szkół i placówek oświatowych.  

Rada deklaruje gotowość szybkiego spotkania z 
Ministrem Edukacji Narodowej w celu przedstawienia obszarów 
wymagających bezwzględnego uporządkowania i poprawienia 
warunków oraz jakości pracy szkół. 

Stanowisko 
 w sprawie płac 

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” podtrzymuje postulat wzrostu płac dla nauczycieli, 
pracowników administracji, obsługi szkół i placówek oświatowych 
oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, który jest podstawą 
trwającego sporu zbiorowego.  

Oczekujemy od nowego rządu pilnych negocjacji w 
powyższej kwestii.  

 
Więcej na stronie Sekcji Krajowej Oświaty 

www.solidarnosc.org.pl/oswiata/  

20 listopada w Kaliszu Minister Oświaty Anna Zalewska spotkała się z Radą 
Sekcji Krajowej. Niżej fragment relacji ze strony Sekcji Krajowej 

SPOTKANIE Z MINISTRĄ 
Jeszcze w grudniu br. w Sejmie RP pojawią się projekty poselskie zmian w 
Ustawie o systemie oświaty i w Karcie Nauczyciela. Będą one dotyczyły m.in.: - 
przywrócenia obowiązku szkolnego od 7 lat, dzieci sześcioletnie, na życzenie 
rodziców, będą mogły być posłane do szkoły bez opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej, wzmocnienia roli kuratora oświaty (będzie miał prawo weta przy 
ustalaniu sieci szkolnej, będzie podlegał bezpośrednio ministrowi edukacji), 
zniesienia obowiązku tworzenia zespołów szkolno-przedszkolnych (gmina 
będzie mogła, ale nie będzie musiała ich tworzyć), korzystnej zmiany wagi w 
subwencji oświatowej dla małych szkół - likwidacji tzw. „godzin karcianych” (być 
może jeszcze od następnego semestru lub od 1 września 2016 r., ponadto MEN 
zakłada kontrolę realizacji tych godzin w aspekcie zajęć świetlicowych). Ponadto 
minister Zalewska już zajęła się sprawą zmiany rozporządzenia ministra zdrowia 
w sprawie zdrowej żywności w szkołach. Pani Minister zostało przedstawione 
stanowisko Rady KSOiW w sprawie expose premier Beaty Szydło w odniesieniu 
do oświaty, w tym do planów wygaszania gimnazjów.  
W sprawie zmiany ustroju szkolnego na razie jest zapowiedź przywrócenia 
ośmioletniej szkoły podstawowej i czteroletniego liceum. Eksperci pracują nad 
Podstawą Programową. Do końca grudnia br. powołany zostanie zespół, który 
będzie pracował nad projektami tej zmiany a do końca stycznia 2016 r. poznamy 
harmonogram prac. W sprawie zmiany struktury szkolnej będzie diagnoza, 
głęboka analiza i szerokie konsultacje – uspokajała minister edukacji. Zdaniem 
minister Zalewskiej, nauka w liceum jest za krótka, jest ona „ dwu i pół letnim 
kursem przygotowującym do matury” i to trzeba zmienić. Wygaszanie 
gimnazjów, jej zdaniem, nie spowoduje zwolnień, gdyż nauczyciele będą 
przechodzili do innych szkół na podstawie art. 23ʹ Kodeksu Pracy, który mówi o 
przejęciu pracowników przez nowych pracodawców. Ponadto, jak twierdzi Pani 
Minister, zwiększy się ilość godzin nauki z wielu przedmiotów i planuje się 
zmniejszenie liczebności uczniów w oddziałach. Przewodniczący KSOiW R. 
Proksa przedstawił Pani Minister stanowisko Sekcji w sprawie podwyżek płac. 
Pytania do minister Anny Zalewskiej dotyczyły także szkolnictwa zawodowego. 
Minister edukacji odpowiedziała, że projekt budżetu na 2016 r. przygotowany 
przez poprzedni rząd nie przewiduje waloryzacji płac nauczycieli i trudno to 
zmienić. Zadeklarowała, że będzie „walczyć” o wzrost płac w oświacie od 2017 r. 
 

ŚLADAMI OBŁAWY AUGUSTOWSKIEJ. 
W dniach od 10 do 13 października 2015 r. 26 nauczycieli – laureatów konkursu IPN na 
scenariusz lekcji „70 lat po obławie augustowskiej”  wzięło udział w wyjazdowym 
konwersatorium. W śród nagrodzonych znalazło się dwoje nauczycieli z Głogowa – 
członków NSZZ „Solidarność” Jolanta Peciak i Jan Rzepa. Trasa ekspedycji wiodła przez 
tereny Puszczy Augustowskiej śladami miejsc związanych z Obławą Augustowską i po 
Wileńszczyźnie tropem walk żołnierzy AK i niepodległościowego podziemia. 
Uczestnicy wyjazdu odwiedzili Sztabin i Krasnybór gdzie  w lipcu 1945 r. znajdowały się 
punkty filtracyjne tam  NKWD i UB przetrzymywały aresztowanych Polaków. W obu 
miejscowościach nauczyciele spotkali się ze świadkami historii Panami Tadeuszem 
Skokowskim i Marianem Bućko i wysłuchali wstrząsających relacji na temat krwawych 
lipcowych dni.  
Kolejnym punktem objazdu był Augustów, gdzie uczestnicy zatrzymali się przed „domem 
Turka” dawną siedzibą Urzędu Bezpieczeństwa  i więzieniem. Następnie zapalono znicze 
przed Pomnikiem Żołnierzy Polskiego Podziemia Niepodległościowego w latach 1944-54. 
W Gibach kolejne spotkanie ze świadkiem historii Panem Józefem Szwejko, i oddanie 
hołdu ofiarom Obławy Augustowskiej pod krzyżem symbolicznym pomnikiem ofiar 
sowieckiego ludobójstwa. Na wszystkich ogromne wrażenie wywarła tablica z napisem 
„Zginęli bo byli Polakami”. 
Przejazd na Litwę i uczestnicy konwersatorium ruszają szlakiem walk żołnierzy Armii 
Krajowej i niepodległościowego podziemia. W Ejszyszkach nauczyciele odwiedzili miejsca 
związane z legendarnym dowódcą AK Janem Borysewiczem „Krysią”. W Koniuchach 
zapalono znicze na zbiorowej mogile Polaków zamordowanych przez sowiecką 
partyzantkę i na grobach żołnierzy AK. W Wilnie uczestnicy wyjazdu mieszkali w hotelu 
Pas Bazilijonus, dawnym budynku klasztoru Bazylianów, w którym był więziony Adam 
Mickiewicz i gdzie rozpoczynają się Dziady (część III). Podczas pobytu w Wilnie uczestnicy 
wyjazdu zwiedzili dwór Józefa Piłsudskiego w Pikieliszkach, Górę Trzech Krzyży, 
Cmentarz Bernardyński. Na Cmentarzu na Rossie zapalono znicze na grobie matki Józefa 
Piłsudskiego. 
Wyjazd śladami Obławy Augustowskiej pozwolił uczestnikom lepiej zrozumieć kontekst 
historyczny wydarzeń sprzed 70 lat. Spotkania ze świadkami historii i odwiedzanie miejsc, 
gdzie jeszcze widać ślady krwi  sprawiają, że ofiary tych wydarzeń przestają być 
anonimowe i zapomniane. Są dla nas wyrzutem sumienia i musimy zrobić wszystko aby 
dowiedzieć się prawdy o ich losie. 

Jolanta Peciak  
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POŁĄCZENIE OŚWIATY Z MOK 

 
 

TRUDNA SPRAWA MOK 
Stanowisko Prezydium z 10 listopada 

Prezydium Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania 
NSZZ "Solidarność" w Głogowie stanowczo sprzeciwia się prześladowaniu 
członków naszego Związku pracujących w Miejskim Ośrodku Kultury w 
Głogowie. Obniżanie premii czy nękanie psychiczne pracowników, którzy 
chcą korzystać z podstawowego prawa do zrzeszania się w związki 
zawodowe, jest niedopuszczalne. Prezydium oświadcza, że wykorzysta 
wszelkie dostępne sposoby obrony prześladowanych członków Związku. 
Trwająca od wielu miesięcy skandaliczna sytuacja rzuca głęboki cień także 
na Prezydenta Miasta Głogowa, który będąc przełożonym dyrektora MOK 
powinien bez zwłoki rozwiązać ten nabrzmiały problem, który zagraża nie 
tylko pracownikom. Poprawa fatalnych stosunków pracy jest niezbędna dla 
prawidłowego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie tej 
instytucji i budowania pozytywnego wizerunku tej instytucji, nie tylko w 
oczach mieszkańców naszego regionu.  
To stanowisko zostało szybko przekazane społeczeństwu przez niektóre media. 
Zostało też w pełni poparte przez dwie - do momentu zamknięcia numeru -
organizacje NSZZ "Solidarność" w Głogowie: w Chrobry S.A. oraz w Miejskim 
Ośrodku Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych. W swoich stanowiskach obie 
komisje zaskładowe "w pełni solidaryzują się z prześladowanymi członkami 
NSZZ "Solidarność" w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie". Obie 
stwierdzają też: "całkowicie popieramy Stanowisko z 10.11.2015 Prezydium 
Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ 
"Solidarność" w tej sprawie". 
9.11 Komisja Kultury Rady Miejskiej po przesłuchaniu reprezentującego Koło w 
MOK Ludwika Lehmana oraz Pani Dyrektor stwierdziła, że "sytuacja w MOK nie 
jest normalna" i zwróciła się do Prezydenta o mediację. 
19.11 Przewodniczący Ludwik Lehman rozmawiał z Prezydentem Rafaelem 
Rokaszewiczem w sprawie MOK. W szczerej rozmowie obaj zgodzili się, że nie 
chodzi o eskalację konfliktu lecz spokojne jego rozwiązanie dla dobra MOK i jego 
pracowników. 
27.11 ma się odbyć spotkanie Wiceprezydent Bożeny Kowalczykowskiej z 
członkami "Solidarności" w MOK, z Panią Dyrektor oraz Przewodniczącym 
"Solidarności" Oświaty. Chcemy, by to spotkanie otworzyło nowy dialog poprzez 
poszanowanie praw związkowych. 

Ludwik L. 
 

SUKCES W KONKURSIE 
12 listopada br. w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” 
Dolny Śląsk we Wrocławiu odbyło się podsumowanie XVIII edycji 
konkursu plastycznego (o zasięgu wojewódzkim) „Mój dom, 
moje miasto, moja ojczyzna”. W tym roku hasło przewodnie 
konkursu związane było z rocznicą powstania Związku – „35 lat z 
Solidarnością”. Konkurs rozgrywany jest w kilku kategoriach. W 
kategorii gimnazjów duży sukces odniosła uczennica z 
Gimnazjum nr 3 w Głogowie Wiktoria Hoffmann zajmując 
trzecie miejsce. Gratulacje!  Opiekunem Wiktorii był Bogusław 
Mielcarek. 

 

 
zaprasza grupy zorganizowane. 

Wizyta jest bezpłatna i możliwa po uzgodnieniu terminu z 
opiekunem: obserwatorium@wp.pl. 

 Do zwiedzania m.in: 
 - wystawa meteorytów (jedyna w polskiej oświacie), 
 -  model Układu Słonecznego, 
  - zegar słoneczny. 

W razie dobrej pogody obserwacje astronomiczne (w dzień 
protuberancje na Słońcu, wieczorem Księżyc i planety). Więcej 
na stronie: 

www.obserwatorium.lo2.pl 
 
 

Numer popełnił LL, druk Xero-max 
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NSZZ  

26 października nastąpiło bezprecedensowe połączenie 
organizacji związkowej w Miejskim Ośrodku Kultury z 
naszą międzyzakładową organizacją oświaty. Zatem od 27 
października "Solidarność" Oświaty w Głogowie ma koło w 
MOK. Obie komisje podjęły też stosowne uchwały i 
podpisały stosowne porozumienie (zdjęcie obok). 
Sytuację członków "Solidarności w MOK najlepiej opisuje 
ich własne (czyli Koła w MOK) oświadczenie (niżej 
zamieszczamy obszerne fragmenty). 
          Związki Zawodowe w MOK Głogów wielokrotnie 
informowały władze miasta o problemach we współpracy z 
Dyrektor MOK Głogów Barbarą Mareńczak-Piechocką. 
Mimo deklaracji złożonej na początku roku, przez Pana 
Prezydenta Rafaela Rokaszewicza i Panią Prezydent 
Bożenę Kowalczykowską, zostaliśmy niejako 
pozostawieni sobie samym w tej nierównej konfrontacji z 
naszym pracodawcą. Byliśmy pomawiani przez naszego 
pracodawcę o donosy, pisanie paszkwili i kalumnii pod jego 
adresem. Żadne z tych pomówień nie ma potwierdzenia w 
dokumentach, które stanowią zapis naszych starań o 
wypracowanie w MOK Głogów, sprawiedliwych kryteriów 
oceny pracowników, poszanowania ich godności, równego 
traktowania, właściwych warunków do rozwoju i 
wykorzystania potencjału zespołu, zarządzanego przez 
Dyrektor MOK. 
         Po utworzeniu Związków Zawodowych, które miały 
stanowić reprezentację zrzeszonych pracowników w 
negocjacjach z Pracodawcą, dochodziło do aktów 
zastraszania, dociążania obowiązkami, ośmieszania i 
nękania pracowników zrzeszonych w Związkach 
Zawodowych. 
Kadra ośrodka została skłócona i podzielona. O tym 
również informowaliśmy władze miasta. 

 

 
Podpisanie porozumienia o połączeniu 26 października 

 
      Tak właśnie dzieje się w przypadku Kierownika Działu Programowego, p. Bożeny 
Rudzińskiej, pełniącej od początku istnienia w MOK Głogów Związku Zawodowego 
Solidarność funkcji przewodniczącej. Obecnie przebywa ona na zwolnieniu lekarskim, 
ponieważ nie wytrzymała presji i nękania stosowanego wobec niej od grudnia ubiegłego 
roku. Pragniemy podkreślić, że KONFLIKT W MOK to nie jest to konflikt 
PERSONALNY. Nasz konflikt nigdy nie miał i nie ma  (ze strony pracowników) podłoża 
politycznego. Jest wyłącznie sprzeciwem wobec złego, niesprawiedliwego i 
krzywdzącego traktowania części załogi, która odważyła się myśleć, analizować zapisy 
Kodeksu Pracy, wymagać respektowania ich i traktowania instytucji utrzymywanej z 
publicznych pieniędzy, jak takiego właśnie miejsca pracy. 
       Jednocześnie informujemy, że nie jest prawdą, iż prowadzona przez Państwową 
Inspekcją Pracy kontrola w MOK nie wykazała żadnych nieprawidłowości. Taka 
wiadomość została przekazana przez Dyrektor Mareńczak-Piechocką w jej stanowisku 
wysłanym do mediów. Kontrola Inspektora PIP trwa nadal. 

 


