
             

zawodowymi, stał się obo-

wiązującym prawem 13 

czerwca tego roku i zawiera 

cztery ustalenia z 7 kwietnia 

2019 r., tj.: 
 

1. wdrożenie od 01.09 

podwyżki o 9,6% , 

2. ustalenie minimalnej 

stawki dla wycho-

wawców na poziomie 

300 zł (chcieliśmy 

500) , 

3. powrót do starych 

zasad awansu zawo-

dowego,  

4. powrót do starych 

zasad oceny pracy 

n a u c z y c i e l a 

(likwidacja oceny 

wyróżniającej, likwi-

dacja obligatoryjności 

dokonywania oceny 

co 3 lata, likwidacja 

dodatku za wyróżnia-
jącą pracę).  

 

Ponadto, w projekcie znala-

zły się nigdy wcześniej nie 

sygnalizowane i niekonsulto-

wane zmiany zwiększające 

uprawnienia Rzecznika Praw 

Dziecka w sprawach odpo-

wiedzialności dyscyplinarnej 

nauczycieli.  

W tej sprawie nasz Związek 

podejmie interwencje na 

poziomie prac senackich 

(26.06) i, ewentualnie,              

u  Prezydenta RP 

 

Następne posiedzenie Zarzą-

du Krajowego: wrzesień  

2019 r. 

  SW i DD 
 

10 i 11 czerwca 2019 r. w 

Kujawsko-Pomorskim Cen-

trum Edukacji Nauczycieli w 

Bydgoszczy miało miejsce 

VI posiedzenia Zarządu Kra-
jowego Wolnego Związku 

Zawodowego „Solidarność – 

Oświata. 

 Oprócz większości 

członków Zarządu Krajowe-

go w posiedzeniu, z głosem 

doradczym, uczestniczyli: 

-  K .  P a w l a c z y k -

S k r z y p c z y ń s k a 

(przewodnicząca Komisji 

Młodych) 

- L. Prus (sekretarz Biura 

Związku) 

- P. Garley (KM Białystok), 

M. Brzeski (KM Białystok), 

G. Magdziak (KM Gryfino). 

 Obrady toczyły się 

ponadto w obecności Prze-

wodniczącej Krajowej Komi-

sji Rewizyjnej Związku  
Członkowie Zarządu powoła-

li dwie Komisje: 

- Skrutacyjną - A. Ziomek-

Lewicka, D. Dziatkowiak, B. 

Belicka (11.06.2019 r.) oraz 

- Uchwał i Wniosków — K. 

Strzelecka, T. Szymankie-

wicz. 

Przewodniczący Związku 

Sławomir Wittkowicz przed-

stawił obszerną i wyczerpu-

jącą informację z działalno-

ści Prezydium Zarządu Kra-

jowego w okresie od ostat-

niego posiedzenia ZK, tj. od 

23 kwietnia 2019 r. Również 

bardzo merytorycznie omó-

wił rezultaty konferencji 

ISTP-OECD w Helsinkach, 

pod nieobecność uczestniczą-
cej w tej konferencji Dagma-

ry Iwanciw.  

Członkowie Zarządu zostali 

też zapoznani z wynikami 

kontroli Krajowej Komisji 

Rewizyjnej z maja i czerwca 

tego roku, a także ze spra-
wozdaniem finansowym za 

2018 rok oraz z rozliczeniem 

Funduszu Strajkowego. 

Oprócz tego dyskutowano na 

takie tematy jak:  

Sytuacja po decyzji o zawie-

szeniu ogólnopolskiego straj-

ku w oświacie, 

Dalsze decyzje w sprawie 

działań Związku, 

„Okrągły stół edukacyjny” 

organizowany przez Radę 

Dialogu Społecznego. 

 W rezultacie Zarząd 

Krajowy podjął trzy uchwa-

ły, w tym tę najważniejszą, 

uchwałę Nr 34/IV - zatwier-

dzenie Sprawozdania finan-

sowego za 2018 r. 

 
Inne ustalenia Zarządu Kra-

jowego to: 

- Przeprowadzenie ankiety 

sondażowej wśród członków 

Związku dotyczącej: 

- Propozycji zmiany nazwy 

Związku lub utrzymania do-

tychczasowej nazwy, 

ustalenia 8-godzinnego dnia 

pracy nauczyciela w szkole 

(stanowisko pracy i realiza-

cja obowiązków w szkole), 

Negatywne stanowisko w 

sprawie poselskiego (PiS) 

projektu zmian w Karcie 

Nauczyciela - w części wy-

kraczającej poza porozumie-

nie z 07.04.2019 r.  

Należy przy okazji dopowie-

dzieć, że projekt ten, jako 
poselski, bez przeprowadze-

nia konsultacji ze związkami 

Obradował Zarząd Krajowy Związku! 
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I minął, a właściwie mi-

ja, bo tak naprawdę koń-

czy się przecież 31 

sierpnia. To był trudny 

rok. Nie da się ukryć. 

Strajk - to jeden 

trud...Nie o nim chcę 

jednak dziś pisać. Zosta-

wiam temat.              W 

każdym nauczycielu za-

pewne on wciąż jest, 

ale... Są w nas też inne 

tematy, inne trudy... 

 Nauczycielska rzeczy-

wistość końca roku. 

Stres, stres, stres. Nie-

pewność, jak poszły eg-

zaminy... Niepewność, 

jakie wystawić oceny..., 

czy nasze propozycje są 

właściwe, jak pomóc 

tym uczniom, którym 

nie szło zbyt dobrze, czy 

pozostawiać na drugi 

rok w tej samej klasie, 

jak dopomóc w zdoby-

ciu "paska", jak ocenić 

zachowanie - sukcesów 

mnóstwo, ale... swoje za 

uszami ma... Naprawdę 

nie jest to łatwe. Nie 

narzekam. Tak było i 

będzie. Do tego szczere 

spojrzenie w głąb - czy 

zrealizowałam wszyst-

ko, co powinnam…, a 

co jeśli nie utrwaliłam? 

Czy wybory, których 

dokonywałam, były 

właściwe? Pytanie za 

pytaniem... Nieprzespa-

ne noce - bo tak dużo 

do robienia, bo stres... 

A tu jeszcze wypisywa-

nie świadectw, jeszcze 

nagrody, jeszcze poże-

gnania, jeszcze program 

na zakończenie... I jesz-

cze gdzieś w tym 

wszystkim u wielu z 

nas własne dzieci... 

 Damy radę? Pewnie, że 

tak. Jak nie my, to kto? 

Damy radę, choćbyśmy 

mieli paść ze zmęczenia 

po wszystkich uroczy-

stościach. Jeszcze zmo-

bilizujemy się na rady 

podsumowujące, na po-

rządkowanie pracowni 

i... powoli zaczniemy 

otwierać nasze umysły i 

ciała na wakacje. Długo 

będzie to trwało. Zbyt 

wiele w sobie nosimy. 

Myślę, że przynajmniej 

dwa tygodnie będziemy 

się przestawiać na tę 

nową rzeczywistość.  

 Gratuluję nam każdej 

udanej lekcji, każdego 

nowego pomysłu, każ-

dego małego kroczku 

uczynionego przez tych 

najsłabszych uczniów i 

każdego sukcesu tych 

najlepszych. Gratuluję 

dotrwania do dziś. Gra-

tuluję dobrych rozmów 

z uczniami, codziennej 

wymiany uśmiechów i 

spojrzeń sympatii. Gra-

tuluję siły i mądrości w 

rozwiązywaniu konflik-

tów klasowych, w wy-

chowywaniu dzieci i 

młodzieży. Gratuluję 

każdej owocnej rozmo-

wy z rodzicami i niega-

snącej nadziei na kolej-

ne owocne dyskusje. 

Gratuluję w miarę spo-

kojnego wytrwania w 

burzy emocji i napięć 

ludzkich. 

 Życzę prawdziwego, 

głębokiego wytchnie-

nia. Róbmy w wakacje 

to, co lubimy. Zostaw-

my szkolną rzeczywi-

stość. Zresetujmy się. 

Niedługo przecież no-

wy rok szkolny... No-

we wyzwania, proble-

my, bieg codzienny i 

stres. 

 Dumna jestem z tego, 

że nauczam, że mam 

tak duży wpływ na 

młode pokolenie. -

Wierzę, że młodzi lu-

dzie zaowocują w 

przyszłości tym, co 

próbowałam, co stara-

łam się im przekazać 

swoim nauczaniem, ale 

i postawą, na lekcjach i 

poza nimi, na wyciecz-

kach, na przerwach, na 

portalach społeczno-

ściowych. Moi nauczy-

ciele też mieli na mnie 

wpływ. Uczennicą bę-

dąc wprawdzie nie gar-

nęłam się do tego, by 

wołać za nimi: "O, Ka-

pitanie, mój, Kapita-

nie!". Kapitanami jed-

nak byli. I ja też, mam 

nadzieję, takim kapita-

nem w końcu się oka-

żę, chociaż w maleń-

kim stopniu.  

 Niech takie przeświad-

czenie zrodzi się dziś w 

każdym czytającym ten 

Wiersz dedykowany uczniom kończącym edukację... 

Poczuj mnie - mówi 

życie. 

Poczuj, póki jeszcze 

jest czas. 

Już niedługo skończę 

się  

i ty też się skończysz. 

Umrzemy. 

Nie tak prosto i zwy-

czajnie. 

Nie tak kolorowo i 

radośnie jak drzewa. 

Śmierć tylko przez 

chwilę odbije się w 

naszych twarzach, 

znieruchomiałych od 

bólu? z radości? - nie 

wiem. 

Jednak... 

Poczuj mnie. Proszę. 

Zaśpiewaj, namaluj, 

napisz. 

Niech chociaż jedna 

chwila mnie, 

jedna, jedyna 

ocaleje dzięki tobie. 

Poczuj. 

I nie płacz już. 

Chodźmy dalej pod 

rękę tą niekończącą 

się drogą, 

która - gdy nie oca-

lisz chociaż chwili- 

poprowadzi nas do-

nikąd. 

 

 

       MŁ-S 

 
Refleksje na koniec roku szkolnego... 


