
WALNE ZEBRANIA I KONFERENCJA 
 

Początek czerwca był we Wrocławiu dla Związku bardzo ważny. 1 
czerwca odbyło się Walne Zebranie Delegatów Międzyregionalnej 
Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk. Niżej 
dwa z wielu przyjętych stanowisk. Wszystkie można przeczytać na 
stronie sekcji (www.solidarnosc.wroc.pl/category/oswiata-2/). Na 
stronie są również ilustrowane zdjęciami relacje z opisywanych tu 
wydarzeń. 2 czerwca odbyła się - zorganizowana przez naszą sekcję - 
ogólnopolska konferencja "Standardy pracy nauczyciela". 

3 i 4 czerwca w tym samym miejscu a konkretnie w ośrodku szkoleniowym 
Państwowej Inspekcji Pracy obradowało Walne Zebranie Delegatów Sekcji 
Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność". Ono również przyjęło 
wiele ważnych stanowisk i uchwał. Niżej zamieszczamy tę zawierającą 
żądanie podwyżki płac w oświacie. Wszystkie łącznie z komunikatem z 
zebrania można przeczytać na stronie Sekcji Krajowej 
www.solidarnosc.org.pl/oswiata/index.php. Gościem tego zebrania była 
też Minister Anna Zalewska. 

 

Stanowisko nr 5/2016 
Walnego Zebrania Delegatów Międzyregionalnej Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność Dolny Śląsk 
ws. płac. 
Walne Zebranie Delegatów Międzyregionalnej Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk 
zwraca się do rządu RP, aby spełnił najważniejszą 
deklarację o priorytetowej roli edukacji w Polsce. Uważamy, 
że w ślad za tą deklaracją  powinno pójść od stycznia 2017 
r. przyznanie pracownikom oświaty uposażeń godnych tej 
grupy zawodowej. 
Przede wszystkim domagamy się 20% podwyżki 
wynagrodzeń zasadniczych pracowników oświaty i 
wychowania, co pozwoliłoby powstrzymać względny spadek 
płac. 

 

Stanowisko nr 3/2016 
Walnego Zebrania Delegatów Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność Dolny Śląsk ws. kierunków zmian w polskiej oświacie. 
 Delegaci Walnego Zebrania Delegatów MSOiW NSZZ ,,Solidarność" Dolny Śląsk w 
trosce o właściwe funkcjonowanie systemu edukacji w Polsce wyrażają przekonanie, 
że wszelkie gwałtowne decyzje, brak spokoju i rozwagi w przekształcaniu sytemu 
edukacji, nieustanne zmiany przepisów prawa oświatowego powodują niekorzystne 
zjawiska, obniżenie rangi i znaczenia edukacji. Utrudniają podstawowe i 
najważniejsze zadanie szkoły i nauczyciela, pracę dydaktyczną i wychowawczą z 
uczniem. 
Uważamy, że wprowadzenie zmian powinno się zacząć od merytorycznej oceny 
skutków realizacji obecnych i ewentualnego opracowania nowych podstaw 
programowych. Następnie należy rozważyć i ewentualnie wdrożyć zmiany systemu 
edukacji. 
 

 

Nasi delegaci na walnym zebraniu we Wrocławiu na zdjęciu Janusza 
Wolniaka. Od lewej: Gizela Smalec, Małgorzata Zawiłowicz, Janusz 
Leciej oraz Ludwik Lehman. Niewidoczny jest również obecny Jan 
Rzepa. 

WRAŻENIA Z WALNEGO 
Walne Zebranie Delegatów Sekcji Międzyregionalnej toczyło się w bardzo 
dobrej rzeczowej atmosferze. W krótkim czasie przyjęto 9 stanowisk, choć 
trzeba było dyskutować różne zgłaszane poprawki. Bardzo dobrym objawem 
była zgodność. Wszystkie stanowiska przyjęto (lub odrzucano) zdecydowaną 
większością głosów. Na wniosek niżej podpisanego odrzucono projekt 
domagający się 4-letnich liceów, a przyjęto Stanowisko nr 3  w wersji 
domagającej się ostrożnych i powolnych prac nad ewentualną reformą 
oświaty. Wielkie podziękowania należą się całej ekipie z Przewodniczącą 
Danutą Utratą na czele przygotowującej te trzy wielkie wydarzenia. 
Bardzo znaczący był dla mnie sam koniec zebrania, kiedy krytykując bardzo 
ugodowe wobec Rządu wystąpienie Przewodniczącego Sekcji Krajowej 
Ryszarda Proksy zakończyłem swoją wypowiedź słowami: "Rząd ma 
wiedzieć, że o poparcie Solidarności musi zabiegać, nie, że ma je za 
darmo!". Rozległy się gromkie oklaski, a jedna z koleżanek delegatek 
zdecydowanym głosem poparła mój wniosek o bardziej samodzielną 
postawę Związku.                                                                      Ludwik L. 

Stanowisko nr 1/2016 
Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie płac 
nauczycieli w 2017 roku. 
Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i 
Wychowania NSZZ „Solidarność” domaga się od rządu 
RP zagwarantowania w ustawie budżetowej państwa na 
2017 rok środków finansowych, które pozwolą objąć 
grupę zawodową nauczycieli podwyżką poziomu ich 
wynagrodzeń o 20 %. Obowiązująca kwota bazowa 
ustalona była w ustawie budżetowej na 2012 r. Od tego 
czasu do końca 2016 roku przeciętne wynagrodzenie w 
gospodarce narodowej również wzrosło o 20 %. By 
wyrównać relacje swych uposażeń w stosunku do 
przeciętnej krajowej, ponad półmilionowa grupa 
nauczycieli oczekuje wzrostu płacy o taki sam wskaźnik. 
Ponadto stanowczo domagamy się wdrażania wszelkich 
regulacji płac pracowników pedagogicznych w roku 
przyszłym oraz w kolejnych latach od 1 stycznia i odejścia 
od praktyki ich realizowania od 1 września każdego roku 
budżetowego. Ta dziwna i krzywdząca zasada miała 
obowiązywać doraźnie i wyjątkowo w latach 2009-2010. 
Według zapewnień przedstawiciela rządu RP miała być 
zniesiona. Tymczasem stała się regułą określającą 
mechanizm zmian poziomu wynagrodzeń nauczycieli. 
Jednocześnie oczekujemy pilnych prac nad zmianą 
systemu wynagradzania nauczycieli, połączonego ze 
zmianą systemu finansowania zadań edukacyjnych. 
 

NOWE PISMO 
OŚWIATOWE 

Krajowa Sekcja Oświaty we 
współpracy z Międzyregionalną 
Sekcją Oświaty Dolny Śląsk 
rozpoczęła wydawanie nowego 
pisma poświęconego sprawom 
edukacji narodowej (patrz okładka 
pisma z prawej). 
Redakcja mieści się we 
Wrocławiu, a redaktorem 
naczelnym jest Janusz Wolniak. 
Właśnie ukazał się numer 
promocyjny, który otrzymają 
wszystkie nasze koła. 
Pismo nie ma być konkurencją dla 
PRZEGLĄDU OŚWIATOWEGO, 
lecz jego uzupełnieniem. W tym 
roku będzie kwartalnikiem. Kolejne 
numery mają się ukazać we 
wrześniu i w grudniu. W 
przeciwieństwie do PRZEGLĄDU 
dominować w nim powinny 
materiały analizujące problemy 
polskiej edukacji i wskazujące 
możliwe rozwiązania. Okładka pierwszego numeru pisma  

EDUKACJA NARODOWA 
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OGNISKO 2016 - ZNOWU RAZEM 

XXIII tradycyjne "ognisko" odbyło się w sobotę 21 maja. Było chyba rekordowe pod względem frekwencji - trzeba było dostawiać wiele stołów! 
Rozpoczął tradycyjnie zespół Prezydium Singers Band, a koniec imprezy nastąpił.. następnego dnia (ściślej mówiąc w nocy po północy). Byli z nami  
goście z Wrocławia: Michał Furmanek oraz Przewodnicząca Sekcji Międzyregionalnej Dolny Śląsk Danuta Utrata.  

 

PODWYŻKI W MIEŚCIE 
Druga tura rozmów Prezydenta Głogowa z "Solidarnością" i ZNP w 
sprawie podwyżek płac odbyła się 16 maja. "S" reprezentowały: 
Jolanta Peciak oraz Jadwiga Nowak. W dobrej atmosferze udało 
się osiągnąć dobre porozumienie. 
Dodatek za wychowawstwo wzrośnie od 1 września do 105 zł, a dla 
nauczycieli gimnazjów do 125 zł. 
Nauczyciele świetlic szkolnych dostaną od 1 września dodatek 
specjalny w wysokości 40 zł 
Pracownicy obsługi otrzymają z mocą od 1 kwietnia podwyżkę w 
wysokości 80 zł, a pracownicy administracji w wysokości 100 zł. 
Sekretarze szkół dostaną od 1 września dodatkowo 70 zł. 
Uwaga, to wszystko dotyczy placówek prowadzonych przez Miasto 
Głogów! 
To bardzo dobre wieści. Oby takie podwyżki były każdego roku w 
każdym organie prowadzącym! 

ODPŁYWAJĄCE NAGRODY 
Głogów chyba od lat kiepsko wypada, jeśli chodzi o wnioski o nagrody Kuratora 
czy Ministra. W tym roku na Dolnym Śląsku do nagrody Ministra zostały 
zgłoszone 64 osoby. Żadna z Głogowa, jedna z Przemkowa. 
Do nagrody Kuratora zgłoszono 282 osoby. Dyrektorzy wszystkich głogowskich 
szkół i przedszkoli zgłosili w sumie.. 1 wniosek! Z Przemkowa wpłynęły 3. 
Trochę ratuje sytuację Urząd Miejski w Głogowie zgłaszając 5 wniosków dla 
dyrektorów. Starostwo Powiatowe nie złożyło żadnego wniosku. 
Może warto z tego wyciągnąć jakieś WNIOSKI? 
 

ATRAKCYJNE KONCERTY 
Nasi członkowie mogą kupować - i kupują! - ulgowe bilety na bardzo atrakcyjne 
koncerty we Wrocławiu. Przykład: Pat Metheny, bilety są w cenie od 100 do 
200 zł, ale ulgowe dla naszych członków po 50 zł. Szczegóły na stronie 
http://solidarnosc.wroc.pl/11270/. 

 

SPIESZYMY SIĘ.. 
      Spieszymy się, aby realizować kolejne zadania wytyczone nam przez życie, 
nie oglądamy się za siebie, nie przystajemy, aby dokładniej i wnikliwiej 
zastanowić się nad naszymi działaniami, osądami. Pośpiech przyspiesza coraz 
bardziej! Jednakże zdarzają się sytuacje, które choć na chwilę potrafią 
zatrzymać czas, a nawet cofają go. 
W moim przypadku okazją stało się przejście na emeryturę. Ta nowa, nieznana 
mi z autopsji przestrzeń skłoniła do refleksji, podsumowania dorobku 
zawodowego – 40-letniego oraz związkowego 35-letniego. Ten drugi ma 
ciekawą historię  - moją własną przygodę z Solidarnością. Oto jej bardzo 
okrojone wspomnienie: jestem w liceum, ten czas wypełniają mi coraz częściej 
rozmowy z koleżeństwem na temat sytuacji Polski. Wtedy też docierają 
wypowiadane szeptem informacje dotyczące Katynia. Rodzi się bunt przeciwko 
takiej sytuacji politycznej Polski, poparty już wcześniej rejestrowanymi przeze 
mnie obrazkami z życia codziennego: metalowa brama na ulicy Kwiatowej z 
czerwoną gwiazdą – miejsce skoszarowania armii radzieckiej, żołnierze tej 
armii w uzbrojeniu przechodzący, przejeżdżający codziennie ulicami mojego 
miasteczka; rodzinne wycieczki rowerowe do lasu, po którym możemy 
przemieszczać się wybiórczo, są drogi zamknięte szlabanami, przy nich budki 
strażnicze i napisy ostrzegające; zakupy w miejscowych sklepach, w których 
(nie we wszystkich, ale jednak) żony radzieckich oficerów traktowane są z 
przywilejami, otrzymują towar „spod lady”. To wszystko powoduje, że od drugiej 
klasy liceum nie biorę udziału w pochodach 1–majowych (muszę tłumaczyć się 
wychowawcy z moich nieobecności). Ten bunt dopełnia kolejny odcinek mojego 
życia – studia we Wrocławiu. Czytanie przemycanej „bibuły”, rozmowy z 
odważnymi wykładowcami, to właśnie na jednych z zajęć słyszę od 
ćwiczeniowca o powodzie dłuższej nieobecności na uczelni wykładowcy 
poetyki, któremu władze uczelniane utrudniały obronę pracy doktoranckiej 
zatytułowanej „Luiza w salonach zmęczonego socjalizmu”. Te moje osobiste 
przeżycia i kolejne, znane wszystkim zaangażowanym w sprawę wolności 
kraju, sprawiły, że decyzję o przystąpieniu do ruchu solidarnościowego 
podjęłam świadomie i z głębokim przekonaniem, w którym trwam do dziś.  
 

        Każdym ruchom wolnościowym narodów towarzyszy polityka. 
Moim zdaniem jest to zło konieczne (zwłaszcza, gdy do głosu 
dochodzi prywata), można je jednak okiełznać mądrością życiową. 
Taką mądrość widziałam w związkach zawodowych. Ich ideę i sens 
odczytuję jednoznacznie: jako obronę praw pracowników, 
poprawienie ich sytuacji bytowej, czuwanie nad uczciwością 
pracodawców. To jedyne, ale jak ważne zadanie związków 
zawodowych. Nie powinno się ich absorbować sprawami 
politycznymi. Nie powinny być nigdy kartą przetargową dla 
polityków. Związki mają prawo i obowiązek rozmawiać z rządzącymi 
na temat poprawy bytu pracowników i egzekwować swoje działania, 
rządzący natomiast powinni czynić wszystko, bez żadnych zakusów 
politycznych, aby zapewnić godne warunki pracy swojemu 
społeczeństwu. 
         Związki zawodowe to ludzie pracy. Na przestrzeni tych 
kilkudziesięciu lat poznałam ich wielu. Tutaj chciałabym odnieść się 
do ludzi działających w naszej Międzyzakładowej Komisji… 
tworzących nieustannie skromne a w sumie wielkie dzieło: 
wspierania związkowców, pomagania im w trudnych sytuacjach 
zawodowych i bytowych. Sukcesy, które odnieśliśmy na tym polu, 
nie miałyby miejsca gdyby nie praca zespołowa. Wspominając 
związkową działalność, zawsze będę miała przed oczyma tych, 
którzy poświęcili swój czas naszym sprawom.  
        Przede wszystkim będzie to Ludwik. Moje wyobrażenie 
przewodniczącego stojącego na czele międzyzakładowej 
organizacji związkowej pokrywa się z jego postacią. Współpracuję z 
nim jako przewodnicząca Koła od 16 lat i od tylu lat obserwuję jego 
pracę i postawę...  
Niestety, a może na szczęście, musimy tu urwać piękny tekst Gizeli 
Smalec. Cały tekst jest na naszej stronie www.solglo.idsl.pl w 
dziale FORUM. 
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