
  

AKCJA PROTESTACYJNA?  
   Jak się wydaje, cierpliwość NSZZ "Solidarność" Oświaty do 
negocjacji z Rządem się wyczerpała.  Kroplą przelewającą czarę była 
zapowiedź zaledwie 5-procentowej podwyżki dla nauczycieli w 
przyszłym roku. Obok zamieszczamy stanowisko Rady Sekcji 
Krajowej. 
Nasza Sekcja dolnośląska wyraziła oburzenie już 13 czerwca i zbiera 
podpisy pod petycją domagającą się większej podwyżki (patrz 
poprzedni numer Biuletynu).  
   Rada Sekcji Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w stanowisku z 13 
września domaga się pikiety pod Urzędem Rady Ministrów w dniu 13 
października jako początku akcji protestacyjnej. Zdaniem Rady 
"propozycja Rz ądu z 4 wrze śnia o 15% podwy żce w ci ągu trzech 
lat jest skandalicznie niska i uwłaczaj ąca godno ści nauczyciela!"  
   Rada Sekcji w Olsztynie w stanowisku z 12 września przypomina, że 
wielokrotnie w ciągu ostatnich 2 lat wskazywała, że "dialog MEN z 
naszym Zwi ązkiem dotycz ący reformy systemu o światy oraz 
zmian w statusie zawodowym nauczycieli ma charakter  pozorny, 
a działania Prezydium Krajowej Sekcji O światy s ą w tym zakresie 
nieskuteczne ". Dalej koleżanki i koledzy z Olsztyna piszą: "nie 
możemy czeka ć z protestem na projekty kolejnych aktów 
prawnych, bo (..) nasze opinie i stanowiska do nich  
przedstawiane s ą całkowicie lekcewa żone przez rz ądzących ". 
   Z kolei "Solidarność" Oświaty z Gdańska wystosowała 13 września 
pismo do Przewodniczącego Sekcji Krajowej. Czytamy tam m.in.: 
"Zapowiedziana przez Rz ąd RP podwy żka wynagrodze ń od 
1.04.2018 r. nie spełnia oczekiwa ń nauczycieli, którzy od 2012 r. 
nie otrzymywali podwy żek wynagrodze ń i jest odbierana jako 
lekcewa żąca środowisko nauczycielskie ". Pismo kończy zdanie: 
"Członkowie naszej organizacji żądają podj ęcia zdecydowanych 
działań przez Pana i Krajow ą Sekcj ę Oświaty, w przeciwnym razie 
wielu z nich deklaruje wyst ąpienie z NSZZ "Solidarno ść". 

Stanowisko Rady Krajowej Sekcji O światy i 
Wychowania NSZZ „Solidarno ść” w sprawie stanu 
negocjacji z MEN w zakresie statusu zawodowego 

pracowników o światy. 
Warszawa 23 sierpnia 2017 

Rada KSOiW NSZZ „Solidarno ść” negatywnie ocenia stan negocjacji i 
uzgodnie ń w sprawie zmian statusu zawodowego nauczycieli ora z 
pracowników administracji i obsługi. Dotychczasowy przebieg prac 
uniemo żliwił merytoryczn ą dyskusj ę, co skutkuje brakiem rzetelnych i 
konkretnych propozycji poprawy systemu o światy, nie pozwala na 
wypracowanie satysfakcjonuj ących uzgodnie ń. W tej sytuacji głos 
przedstawiciela NSZZ "Solidarno ść" w Zespole ds. statusu 
zawodowego pracowników o światy nie został uwzgl ędniony w 
najwa żniejszych dla nas sprawach:  

- zmiany systemu wynagrodzenia uwzgl ędniaj ącego znaczny wzrost 
płac,  

- zmiany systemu finansowania o światy,  

- standaryzacji warunków pracy.  

Wobec powy ższego żądamy uzgodnienia konkretnego harmonogramu 
wprowadzania zmian w statusie zawodowym nauczyciela  w terminie 
do 30.09.2017. Przypominamy, że od 2012 r. pogarszaj ą się warunki 
życia nauczycieli i pracowników o światy, którzy nie otrzymywali 
podwy żek, a obecnie nie korzystaj ą ze wzrostu gospodarczego.  

W przypadku braku pozytywnych rozwi ązań w wyżej wymienionych 
sprawach, a szczególnie dotycz ących podwy żki wynagrodze ń od 
1.01.2018 r. w wysoko ści co najmniej 15%, podejmiemy zdecydowan ą 
akcję protestacyjn ą. 

 

UROCZYSTOŚĆ W LUBINIE 

 
31 sierpnia odbyły się uroczystości poświęcone 35-tej rocznicy Zbrodni 
Lubińskiej z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy  i premier Beaty Szydło . 
Wśród ponad 50 pocztów sztandarowych był poczet głogowskiej 
Solidarności (na zdjęciu wyżej). Obszerna relacja wraz ze zdjęciami jest na 
stronie naszego Regionu Zagłębie Miedziowe. 

PODWYŻKA W PRZEMKOWIE 
W Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie wskutek starań naszego 
Związku  doszła do skutku długo oczekiwana podwyżka wynagrodzeń dla 
pracowników administracji i obsługi. Podwyżka jest dość duża (wynosi 200 
zł brutto na etat) i będzie wypłacona z wyrównaniem od maja. Oby więcej 
takich dobrych wieści! 
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WYJĄTKOWO WAŻNA KSIĄŻKA 
 W tej serii dzięki 
współpracy dolnośląskiej 
Solidarności z Instytutem 
Pamięci Narodowej, 
Ośrodkiem Pamięć i 
Przyszłość oraz 
wydawnictwem Profil 

ukazują się książki poświęcone nieżyjącym już działaczom "pierwszej" Solidarności 
zasłużonym w walce o wolność i demokrację. W tej właśnie serii ukazała się pozycja 
szczególnie nam bliska: oto Adam Orzech napisał książkę o czołowym głogowskim 
działaczu tamtych lat - swoim tacie Stanisławie Orzechu . To 150-stronicowa świetnie 
napisana historia nie tylko jednego człowieka. Adam szeroko opisał kontekst Jego 
działalności, a zatem mamy też do czynienia z wyraziście zarysowaną historią 
powstania i rozwoju NSZZ "Solidarność" w Głogowie w latach 1980-1989. Autor dołączył 
sporo zdjęć oraz kopii dokumentów źródłowych (także meldunki SB). 
Każdy zainteresowany tą częścią dziejów naszego miasta powinien tę książkę 
przeczytać, a czyta ją się jak dobry kryminał! Niestety, na razie nie można jej kupić.  
   Jak informuje Autor, pojawił się jednak sponsor, dzięki któremu wydawnictwo zrobi 
dodruk i książki będą mogły znaleźć się w normalnej sprzedaży w połowie października.  
Na pewno będzie można ją dostać w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w 
Głogowie. Jeśli będzie zainteresowanie, to książkę będzie można kupić także w 
księgarniach.  
Zaraz potem, w ostatni piątkowy wieczór października (27 X), planowana jest 
prezentacja książki z udziałem prof. Włodzimierza Sulei , wydawców i przyjaciół 
Stanisława Orzecha. Zorganizowania spotkania podjęli się: Głogowskie Stowarzyszenie 
Literackie, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Muzeum Archeologiczno-Historyczne. 
Spotkanie ma poprowadzić Krzysztof Jele ń, osoba, której przedstawiać w naszym 
środowisku nie ma potrzeby! 

Z prawej okładka książki 
 

  

KONKURS  
"SOLIDARNO ŚĆ WALCZĄCA" 

 

10 czerwca w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu odbyło się 
podsumowanie konkursu "Solidarność Walcząca", W kategorii otwartej II 
miejsce zajęła Jolanta Peciak  za scenariusz lekcji "Zawsze wierni Polsce". 
Nagrody wręczał Kornel Morawiecki . Wyżej oboje na zdjęciu wykonanym 
przez Janusza Wolniaka. 
 

 
zaprasza swoich członków na kolejny wyjazd do  

Teatru Muzycznego CAPITOL 
we Wrocławiu na sztuk ę Szekspira  

MAKBET 
Sobota 18 listopada 

Bilety po 50 zł, przejazd zapewnia Zwi ązek 
Zapisy i wpłaty u Przewodnicz ących Kół 

do 28 wrze śnia  

KLUB WOLNEJ MY ŚLI 
   Na razie chciałbym zwrócić uwagę na jeden fragment wyżej 
przedstawionej książki dotyczący powołania w Głogowie w 1981 roku 
KLUBU WOLNEJ MYŚLI, którego celem miało być "szerzenie i 
wymiana poglądów a także popularyzowanie kultury politycznej". W 
deklaracji programowej klubu czytamy m.in.: "Klub Wolnej My śli 
zrzesza ludzi dobrej woli, którzy maj ą odwag ę do poszukiwania 
prawdy o świecie i historii własnego narodu. Prawdy tej pragn iemy 
poszukiwa ć bez wzgl ędu na to, czy satysfakcjonuje ona 
rządzących, czy demaskuje ich poczynania (...). Pragniemy , by 
Klub nasz gromadził ludzi o ró żnych pogl ądach (...) wszystkich, 
którzy za naczeln ą zasadę przyjmuj ą pluralizm w d ążeniu do 
prawdy ." 
   Jakże to aktualne wezwanie! Może powinniśmy stworzyć tu i teraz 
Klub Wolnej My śli im. Stanisława Orzecha  z cytowaną wyżej 
deklaracją programową? Najlepiej, gdyby to zrobiła cała głogowska 
Solidarność, nie tylko jej oświatowa część. 
   Swoją drogą czy to nie znaczące i smutne zarazem, że znowu trzeba 
domagać się pluralizmu? Tym razem w Związku, który rozpoczął 
niegdyś działanie właśnie wołaniem o pluralizm.. 

Ludwik L 
 

INTEGRACJA GŁOGOWSKIEJ 
SOLIDARNOŚCI 

W piątek 21 września odbędzie się w Kaczycach wyjazdowy wieczór 
integracyjny głogowskiej Solidarności. Został on zorganizowany przez 
Kierownika oddziału Regionu w Głogowie Mirosława Kaszowskiego  
dzięki finansowemu wsparciu Regionu. Z naszej organizacji zapisało się 
16 osób. Takie spotkania się bardzo potrzebne choćby po to, żeby się 
wzajemnie poznawać i coraz lepiej rozumieć. Zatem dziękujemy za 
zorganizowanie i prosimy o jeszcze!  
 

OSTATNIA SZANSA  
Mamy jeszcze kalendarze nauczycielskie na rok szkol ny 2017/2018. 
Ostatnia szansa na nabycie (5 zł dla członków, 10 d la pozostałych) 
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