
  

ROK WIELKIEGO PROTESTU ? 
PIKIETA 23 STYCZNIA 

   Rada Sekcji Krajowej przypomniała 22 listopada, że żądanie odwołania minister 
Anny Zalewskiej jest aktualne. „W trakcie burzliwej dyskusji rozważano optymalne 
warianty form protestu wobec polityki minister edukacji. Uzgodniono, że KSOiW 
podejmie ogólnopolską akcję protestacyjną, której szczegóły zostaną ujawnione 10 
grudnia”.  
   10 grudnia faktycznie w wielu regionach odbyły się konferencje prasowe, w których 
szefowie sekcji regionalnych stwierdzili, że Związek protestuje, ale obiecanych 
szczegółów zabrakło.  
   Rada naszej dolnośląskiej sekcji nie czekała i już 5 grudnia uchwaliła  chyba 
jednogłośnie, że organizuje pikietę protestacyjną w środę 23 stycznia o godz. 14 po 
Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu. 
   W międzyczasie minister Anna Zalewska okazała się bardziej rozmowna niż dotąd i 
na przykład obiecała wycofać się z horrendalnego sposobu oceniania nauczycieli. 
Najważniejszy postulat płacowy pozostaje jednak bez odpowiedzi. 
Sekcja Krajowa zachowuje się niestety jak panienka która i chce, i się boi. Walne 
zebranie uchwala wniosek o odwołanie minister Zalewskiej, ale… do premiera 
wniosek dociera po dwóch miesiącach. Rada Sekcji zapowiada ujawnienie 
szczegółów protestu 10 grudnia, ale.. żadnych szczegółów do dziś nie ma. Niżej 
zamieszczone oświadczenie Sekcji Krajowej każdy może ocenić samodzielnie. 
Mniej krygowania – więcej zdecydowania, koleżanki i koledzy! 
My na Dolnym Śląsku robimy konsekwentnie swoje. 23 stycznia będzie już trzecia 
pikieta, oby największa! Oby za nami poszły inne regiony, bo inaczej będzie wstyd. 
 

 

 

WALCZYMY  

O GODNE PŁACE 
   Bez godnych płac nie ma mowy o podnoszeniu 
rangi zawodu nauczyciela. Dlatego „Solidarność” 
walczy o godne wynagrodzenia dla wszystkich 
pracowników oświaty. Postulaty płacowe są dla nas 
najważniejsze. O kwestiach finansowych nie może 
jednak samodzielnie decydować minister edukacji. 
Dlatego KSOiW NSZZ „S” próbuje rozpocząć 
negocjacje na ten temat z premierem Mateuszem 
Morawieckim. 

    KSOiW NSZZ „Solidarność” realizuje 
harmonogram swoich działań. Przypominamy, że 15 
stycznia w Warszawie odbędzie się spotkanie Rady 
Krajowej Sekcji z przewodniczącym Komisji Krajowej 
Piotrem Dudą. Prawdopodobnie na tym spotkaniu 
zostaną podjęte kluczowe decyzje wytyczające 
kierunek działań KSOiW.  

   W ramach naszej akcji informacyjnej planujemy 
także przekazać paski z wynagrodzeń nauczycieli 
premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Prosimy 
sekcje regionalne o ich doręczenie na spotkanie w 
Warszawie 15 stycznia. 

Informujemy również, że nie planujemy wspólnego 
protestu z ZNP. Trudno wierzyć w dobre intencje 
organizacji, która straszy sądem KSOiW NSZZ 
„Solidarność”. Mamy własne pomysły dotyczące 
stylu prowadzonych negocjacji. Jeśli podejmiemy 
ostrą formę protestu, będzie on spójny z działaniami 
Komisji Krajowej, która jest reprezentantem 
wszystkich członków „Solidarności”. Taką obraliśmy 
linię postępowania. Mamy plan i go realizujemy.  

     Prosimy wszystkich członków „Solidarności” 
pracowników oświaty o cierpliwość i nieuleganie 
wpływom czy presji innych środowisk. 

Olga Zielińska 

Rzecznik prasowy 

KSOiW NSZZ „Solidarność” 

 

Gdańsk, 4 stycznia 2019 r. 

WYJĄTKOWO 
TRUDNY ROK 

   Wiele znaków na niebie i ziemi 
wskazuje, że rok 2019 będzie w polskiej 
oświacie szczególny. Ostatecznie zostaną 
wygaszone gimnazja, co może 
spowodować potężne turbulencje i 
zwolnienia w szkołach podstawowych. Do 
szkół średnich trafi podwójny pierwszy 
rocznik. Godzin będzie zatem więcej, ale 
ciężko będzie te dwa roczniki pomieścić i 
organizacja nauczania na tym ucierpi. 
Pytanie zasadnicze: czy nauczyciele szkół 
średnich zechcą zrezygnować z 
dodatkowych godzin, by ratować przed 
zwolnieniem koleżanki i kolegów z 
podstawówek? 

   Przed Związkiem arcytrudne zadanie 
przeprowadzić swoich członków 
bezpiecznie przez to wzburzone morze. 
Spróbujemy! 

Irytacja nauczycieli na brak znaczących 
podwyżek zmienia się w głuchą 
determinację. 

    Sytuacja mocno przypomina rok 1993 – 
rok pamiętnego „maturalnego” strajku 
(zobacz wspomnienia na następnej 
stronie). Podobnie jak wtedy dramatycznie 
spadają nauczycielskie pensje w 
porównaniu do średniej płacy w kraju. 
Maksymalny wskaźnik osiągnęły one w 
roku 2013: 137%. W 2017 roku było to już 
tylko 119 %. Teraz jest dużo gorzej. 
Wszyscy wiedzą jak ogromne podwyżki 
dostali na przykład policjanci i żołnierze. 

Nie wiadomo, czy matury w tym roku 
przebiegną bez zakłóceń. Mało co w ogóle 
wiadomo.  

LL 

WRESZCIE 
ODWOŁANA? 

26 listopada otrzymaliśmy od Prezydenta 
Rafaela Rokaszewicza pismo, w którym 
informuje on nasz Związek o zamiarze 
rozwiązania stosunku pracy i odwołania z 
funkcji dyrektora MOK w Głogowie Pani 
Barbary Mareńczak-Piechockiej. 

Wielostronicowe uzasadnienie jest bardzo 
szczegółowe. 

„Pani Barbara Mareńczak-Piechocka jako 
Dyrektor MOK w Głogowie w sposób rażący 
(..) naruszyła swoje obowiązki pracownicze, co 
skutkowało całkowitą utratą zaufania 
pracodawcy i w konsekwencji podjęciem 
decyzji o zamiarze odwołania jej z funkcji 
dyrektora wobec faktu naruszenia m.in. 
przepisów ustawy o finansach publicznych z 
doprowadzeniem do niegospodarności oraz 
spowodowania strat wizerunkowych zarówno 
MOK w Głogowie, jak i organu prowadzącego, 
a także naruszania przepisów prawa pracy 
wobec podległych jej pracowników, co 
znalazło potwierdzenie w treści wyroków 
sądów pracy.” 

Czy dyrektorka została już odwołana? Nie, bo 
cały czas przebywa na zwolnieniu lekarskim. 
Jednak odwołanie jest przesądzone.  

MOK czekają duże zmiany. Nowy dyrektor i 
nowy dodatkowy obiekt (odbudowany teatr) to 
nowe możliwości i wyzwania. Oby w tym roku 
zaczął się proces odbudowania normalnego 
funkcjonowania tej ważnej placówki.  

I pamiętajmy, że wielka w tym zasługa 
pracownic MOK (członkiń NSZZ 
„Solidarność”), którym poczucie godności nie 
pozwoliło ulec, „bo była to kwestia smaku, tak 
smaku, w którym są chrząstki duszy i włókna 
sumienia”.                          LL 
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200 NUMERÓW BIULETYNU 
To jest DWUSETNY numer naszego biuletynu. 
Pierwszy numer ukazał się 20 marca 1992 roku i 
miał 4 strony (okładka z prawej). Następne parę 
numerów miało tylko jedną stronę. Robione przy 
pomocy maszyny do pisania (to taka klawiatura bez 
komputera) oraz… nożyczek i kleju! Tak, tak, 
napisane z trudem teksty wycinaliśmy i wklejaliśmy 
w odpowiednie miejsca. Te stare numery 
przypominają wiele zapomnianych pewnie faktów. 
Czy ktoś pamięta, że głogowska oświata miała 
wtedy do wyłącznej dyspozycji dom wczasowy 
„Jaspis” w Karpaczu (nr 5, skan drugi z prawej)? 
Następny numer informuje jak i z czyjej winy go 
straciliśmy. Numer 6 (skan niżej) informuje o 
strajku, który okazał się naszym wielkim sukcesem 
organizacyjnym (matury w Głogowie nie było w 
ogóle!). Na dole z prawej wykres z nr 7: płace 
nauczycieli w stosunku do średniej płacy sfery 
produkcyjnej w latach 1990-1994. Wykres jest – 
niestety – znowu bardzo aktualny, trzeba tylko 
podmienić lata. Czy strajk też się powtórzy? 
Na naszej stronie www.solglo.idsl.pl są 
zamieszczone wszystkie numery od 98. Może uda 
się kiedyś zdigitalizować te wcześniejsze?   

  

 
 

 

NOWOROCZNY 
 CAPITOL 

Kolejny już rok przywitaliśmy wyjazdem na koncert noworoczny! 
Tym razem 5 stycznia byliśmy na koncercie STO LAT RADOŚCI 
w Teatrze Muzycznym CAPITOL we Wrocławiu. 73 osoby jechały 
dwoma autobusami: jednym z Głogowa, a drugim z Przemkowa. 
 

KALENDARZE… 
W biurze są do odbioru związkowe kalendarze ścienne dwóch 
rodzajów: wydane przez nasz Region i przez Sekcję Krajową. 
Każde koło może je dostać w ilości zależnej od liczby członków. 
Są też kalendarze książkowe na rok 2019, jak zwykle z 
dodatkiem prawnym. Cena dla członków Związku: 10 zł 

Numer zredagował LL 

 

 

zaprasza swoich członków na 

TRADYCYJNE 

PRZYWITANIE FERII 

W OK PARKU 
OK Park, sobota 26 stycznia, godz. 11-13 

Szczegóły u Przewodniczących Kół 
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