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Polska oświata jest
niedoinwestowana
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Nauczyciele i pracownicy oświaty nie mają powodów do
świętowania Dnia Edukacji Narodowej - mówiła Ewa Roszyk,
przewodnicząca Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Oświaty
i Wychowania NSZZ „S” podczas konferencji prasowej zwołanej
14 października br. w siedzibie wielkopolskiej „S”. Zarzuty
związkowców do zarządzających polską oświatą to m.in.:

15 PAZDZIERNIKA 2014

W DNIACH 8-9 PAŹDZIERNIKA 2014 r.
OBRADOWAŁ XXVII KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW

•brak jednolitej i długofalowej polityki oświatowej,
•niski poziom wynagradzania zarówno nauczycieli, jak i
pracowników administracji oraz obsługi.Polscy pedagodzy
znajdują się w grupie najlepiej wykształconych, ale najmniejzarabiających w UE. Od 2012 r. nie było podwyżek.
Jeżeli nie będzie ich również w 2015 r. – a nie przewidziano tego w budżecie państwa na przyszły rok – to poziom
wynagrodzeń w oświacie w stosunku do wynagrodzeń w gospodarce cofnie się do 2007 r.(Raport OECD),
•tygodniowy czas pracy polskich nauczycieli wynosi 46,5 godz. W porównaniu z innymi krajami UE - polskie
szkoły mają największą liczbę godzin nauczania. (Raport Instytutu Badań Edukacyjnych)

Z ankiety przeprowadzonej wśród pracowników oświaty wynika, że coraz więcej osób opowiada się za
zaostrzeniem form protestu. Duża liczba pracowników opowiedziała się za strajkiem. W najbliższym czasie
przeprowadzona zostanie nasilona akcja informacyjna, przygotowane będą ulotki do rozpowszechnienia
wśród pracowników oświaty i rodziców. 28 października br. w Lublinie odbędzie się ogólnopolska konferencja
pt. „Ile naprawdę zarabia nauczyciel w Polsce”. Decyzja o dalszych działaniach oświatowej „S” zostanie podjęta
na listopadowym posiedzeniu Rady Krajowej Sekcji.

Witamy w “Solidarności” nową organizację zakładową,
która powstała w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Relikwie bł. ks. Jerzego w Pile

Delegaci wielkopolskiej “S” z Piotrem Dudą po jego ponownym wyborze
na przewodniczącego KK
Delegaci Krajowego Zjazdu Delegatów wybrali po raz drugi Piotra Dudę na przewodniczącego Komisji
Krajowej NSZZ "Solidarność".
W 105 osobowej Komisji Krajowej Region Wielkopolska ma silną reprezentację: Adama Dopierałę,
Jarosława Lange, Piotra Olbrysia, Karola Pabisiaka, Ewę Zydorek oraz Wojciecha Pogorzelskiego, szefa
Krajowego Sekretariatu Rolnictwa. Wielkopolska „S” ma również swojego reprezentanta w Krajowej
Komisji Rewizyjnej - jest nim wiceprzewodniczący ZR Ryszard Górny. Ewa Zydorek ponownie została
Sekretarzem KK. Do Prezydium KK zostali wybrani ponadto: Bogdan Biś, Tadeusz Majchrowicz, Bogdan
Kubiak - zastępcy przewodniczącego, Jerzy Jaworski – zastępca przewodniczącego i skarbnik oraz
Henryk Nakonieczny – członek prezydium.
Najważniejszym dokumentem przyjętym przez KZD jest Uchwała Programowa, składająca się z dwóch
części: „Praca – Płaca – Dialog” oraz „Rozwój Związku – Zorganizowani mają lepiej”.
Część I uchwały za najważniejsze zadania „S” uznaje ochronę miejsc pracy i stałego zatrudnienia, wzrost
wynagrodzeń i poprawę bezpieczeństwa pracy, a także działania na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy.
Część II dotyczy rozwoju Związku, informacji i promocji, szkoleń i programów unijnych, podtrzymywania
tradycji i etosu NSZZ „Solidarność”.
Delegaci podęli kilkanaście innych uchwał dotyczących m.in. zmian statutowych oraz zmienili uchwałę
finansową - wysokość składki związkowej nie będze uwzględniała przychodów z godzin nadliczbowych.

W sobotę 11 października br. przedstawiciele Pilskiego
Oddziału wielkopolskiej „S” uczestniczyli w pielgrzymce
do
kościoła św. Stanisława Kostki na Żoliborzu
w Warszawie. Podczas Mszy św. odprawionej w asyście
pocztów sztandarowych otrzymali Relikwie
Patrona
"Solidarności" bł. ks. Jerzego Popiełuszki, które zostaną
przekazane parafii p.w. Świętej Rodziny w Pile i parafii p.w.
św. Jana Chrzciciela w Trzciance.
Uroczyste wprowadzenie relikwii nastąpi 19 października
w dniu śmierci Patrona „Solidarności”.
Oprócz nawiedzenia grobu i muzeum bł. ks. Jerzego
Popiełuszki uczestnicy pielgrzymki udali się na tamę we
Włocławku – miejsce wrzucenia ciała ks. Jerzego do Wisły
oraz modlili się pod krzyżem w Górsku, w miejscu porwania kapelana „Solidarności”.

Leszno Basket Cup 2014
Juniorzy zespołu Polonia 1912 Leszno zajęli III miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Juniorek i Juniorów
„LESZNO BASKET CUP2014”, który odbył się we wrześniu br. w Lesznie. W zawodach wzięło udział ok. 200
młodych koszykarzy i koszykarek z Warszawy, Szczecina, Wrocławia, Poznania, Pabianic, Polkowic,
Aleksandrowa Łódzkiego, Zabrza, Kościana i Leszna. Nagrody i puchary ufundowała Leszczyńska Fabryka
Pomp Sp. z o.o. w Lesznie oraz wielkopolska „S”.
Juniorzy Polonii 1912 Leszno od lat grają z logo „Solidarność Wielkopolska” na koszulkach.
Wiecej o przebiegu Krajowego Zjazdu Delegatów oraz przyjęte dokumenty na stronie www.solidarnosc.poznan.pl lub

>www. solidarnosc.org.pl

