WOŁGA KONTRA BMW

WROCŁAW 14 MARCA

W ostatnim numerze biuletynu (12 lutego 2007) Pani (a
moŜe Pan ? Państwo) skryta pod uroczym kodem BMW
(rozumiem - względy bezpieczeństwa) informuje (a moŜe
alarmuje?) swych czytelników, iŜ „wraca stare”. Olśnienie
owóŜ, przypuszczam, spadło nań podczas rozlicznie
prowadzonych (in cognito zapewne) ”inspekcji” po
głogowskich gimnazjach. „Stare” tym samym znalazło swe
exemplum właśnie w tychŜe placówkach oświatowych.
Zatem jakie „stare”? Zaskoczę Państwa. OtóŜ „stare” w
głogowskich gimnazjach, to: ”poprawianie starych papierów”,
”malowanie ławek”, „wieszanie firanek”, wreszcie staranne
reŜyserowanie zachowań, tak uczniów, jak nauczycieli, by nic
ze zbrodniczej działalności dyrektorów na jaw nie wyszło.
CzemuŜ się jednak dziwić, skoro większość nauczycieli i
dyrektorów naszych gimnazjów do swej antypolskiej
działalności było przygotowanych w WSP i WSI w Zielonej
Górze? Dość na tym. PowyŜsze zdania są niemal stylistyczną
kalką,
konstrukcyjnym
powtórzeniem
wynurzeń
prowadzonych przez autora rzeczonej publikacji. Jako Ŝywo
przypomina bełkot „moczarowskiego” dziennikarstwa (takie
porównanie winno trafić do wraŜliwości naszego autora).
Kończąc proponuję, by ów publicysta, zanim znowu
wpadnie w swój szał twórczy, troszeczkę się zastanowił nad
tym, co pisze i jak pisze, by w sposób rzeczowy zajął się
problemami głogowskich szkół (niewątpliwie licznymi),
zamiast pisać artykuły wymierzone w obraŜanie innych i
szukanie poklasku oraz radości w tym, Ŝe komuś „dokopał”.
Wołga
BIULETYN publikuje teksty takie jak Wołgi czy BMW, o ile
dotykają spraw istotnych dla głogowskiej oświaty i nie są
obraźliwe. Niekoniecznie odzwierciedlają one poglądy
Redakcji czy teŜ Solidarności. Niech kaŜdy z Szanownych
Czytelników sam rozstrzygnie, czy woli WOŁGĘ czy BMW.
BULETYN nadal zaprasza do dyskusji. Teksty powinny być
krótkie i – najlepiej – konkretne. Redaktor Naczelny nie
ujawni NIKOMU, kto się kryje za pseudonimami.

Gościem zebrania Rady Regionalnego Sekretariatu Oświaty była Pani Kurator
Beata Pawłowicz. Przekazała wiele interesujących wiadomości. PoniŜej niektóre
z nich.
15 marca weszła w Ŝycie ustawa lustracyjna. Kuratorium musi wysłać
zawiadomienie do wszystkich dyrektorów szkół publicznych i niepublicznych ur.
przed 1972 rokiem, Ŝe w ciągu miesiąca muszą złoŜyć oświadczenie lustracyjne.
Spóźnienie jest równoznaczne z odwołaniem z funkcji dyrektora!!
Podstawą nadzoru zgodnie z nowym rozporządzeniem będzie plan nadzoru.
Idea będzie taka: mniej dokumentacji, więcej hospitacji.
Będzie 700 mln euro w dyspozycji Ministra na zajęcia pozalekcyjne. Jeszcze
nie wiadomo, jak będą one dzielone, i jaka rola przypadnie w tym kuratorium, ale
rady pedagogiczne juŜ powinny przygotowywać projekty.
1160 nauczycieli z Dolnego Śląska będzie mogło zrobić za darmo studia
podyplomowe (za pieniądze Unii) z 19 przedmiotów. Rekrutacja będzie
prawdopodobnie na przełomie marca i kwietnia. Trzeba sprawdzać stronę
Kuratorium (jest link z naszej strony).
Związkowcy zadawali róŜne pytania i postulaty. Np Jadwiga Nowak
zaproponowała, Ŝeby wizytatorzy sprawdzali, czy arkusz organizacyjny szkoły był
opiniowany przez związki zawodowe działające w placówce.
Na zdjęciu poniŜej Kurator Beata Pawłowicz i Przewodniczący Regionalnego
Sekretariatu Oświaty Janusz Wolniak.

WYJAZD DO
TEATRU
Kończą się zapisy na wyjazd do Teatru
Polskiego we Wrocławiu na spektakl ONE
według Czechowa. WyjeŜdŜamy (i wracamy!)
w piątek 13 kwietnia. Bilety po 26 zł, koszt
przejazdu wynajętym autobusem pokrywa
Związek. Uwaga, wyjazd tylko dla członków
Solidarności (w miarę wolnych miejsc takŜe
dla ich rodzin).

KONKURSOWA WIOSNA
4 konkursy na dyrektora: w I LO, IV LO, ZSZ i ZSSiB ogłosił Zarząd Powiatu. Zostaną
rozstrzygnięte do połowy kwietnia. Na razie płyną ze strony Zarządu dobre sygnały (po smutnych
doświadczeniach z zeszłorocznego konkursu w I LO to waŜne). Np w komisji w I LO nie będzie
Marka Rychlika, a w ZSSiB – Waldemara Hassa, bo są oni jakoś związani z tymi szkołami.
Niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił zeszłoroczną decyzję Wojewody uchylającą
powierzenie stanowiska dyrektora I LO pani Kowalczykowskiej, gdyŜ „nie stwierdził, by zarząd
powiatu podejmując uchwałę o powołaniu dyrektorki istotnie naruszył prawo”. Ten wyrok nijak się
ma do ogłoszonego konkursu, jednak mimo to Telewizja Master sugerowała, Ŝe moŜna go nie
ogłaszać! Czemu akurat Telewizja Master? No właśnie, czemu?
Miasto teŜ ogłosi 4 konkursy, ale dopiero w maju lub czerwcu.

ODWOŁANIE NACZELNIKA
Sprawa odwołania ze stanowiska miejskiego Naczelnika Wydziału Edukacji Tomasza Kuziaka
ciągle wywołuje w środowisku oświatowym duŜe poruszenie. Tym bardziej, Ŝe został on nie tylko
odwołany z funkcji, ale właściwie wyrzucony „na bruk”. Sprawa jest bulwersująca, poniewaŜ zdobył
on sobie ogromne uznanie i autorytet jako wyjątkowo dobry i rzetelny naczelnik. W związku z tym
Prezydium MK wystosowało 6 marca do Prezydenta pismo wyraŜające zaniepokojenie
„Solidarności” tym zwolnieniem i proszące o pisemne podanie jego przyczyn. Do dnia wydania
tego numeru BIULETYNU odpowiedź jeszcze nie nadeszła.

PIENIĄDZE NA DODATKOWE ZAJĘCIA
Zarząd Powiatu przeznaczył dodatkowo 60 tys. zł na dodatkowe zajęcia przygotowujące do
tegorocznej matury oraz 50 tys. zł na zajęcia pozalekcyjne w tym roku. Z nauczycielami
prowadzącymi te zajęcia mają być podpisane dodatkowe umowy-zlecenia.

BIULETYN W SALONIKU
Nasz BIULETYN moŜna teraz czytać takŜe na bardzo popularnym portalu www.glogow.info.pl .
Trzeba po prostu wejść do działu SALONIK PRASOWY. Przy okazji polecamy ten świetny portal –
podstawowe źródło informacji o tym, co dzieje się na Ziemi Głogowskiej.

NIEZAMIERZONA SOLIDARNOŚĆ
Nie pierwszy raz okazało się, Ŝe starania „Solidarności” Oświaty o podwyŜkę dla pracowników
obsługi w oświatowych placówkach powiatowych (w pełni wspierane przez ZNP) powodują takŜe
podwyŜkę w pozostałych nie-oświatowych placówkach prowadzonych przez Powiat Głogowski!
Pracownicy tych instytucji są wdzięczni oświatowym związkom za starania o podwyŜkę dla
oświaty.
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