XIV LUSTRACYJNE OGNISKO
W sobotę 2 czerwca w gościnnym Głogowskim Centrum
Kształcenia Praktycznego odbyło się kolejne, juŜ czternaste,
ognisko Solidarności Oświaty w Głogowie. Tym razem pod
zrozumiałym hasłem LUSTRACJA! Tak więc wszyscy przybyli
musieli się zlustrować (przed lustrem), a piwo nalewał TW „Chmiel”.
Przewodniczący przybył prosto z Walnego Zebrania we Wrocławiu i
opowiedział na gorąco o wręczeniu Ŝółtej kartki Wicepremierowi
Giertychowi.

Na gitarze grał i śpiewał sam Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Jurek
Morawski, a potem zaczął się konkurs karaoke. ChociaŜ padający deszcz
wypłoszył zdecydowaną większość uczestników przed godziną 22, to ognisko
trwało tradycyjnie do 24. Serdeczne dzięki naleŜą się całemu Prezydium i wielu
innym, ale szczególne Mistrzowi Ogniska, Karaoke i jeszcze paru innych rzeczy
Januszowi Leciejowi. Wybór zdjęć z tej bardzo udanej imprezy (oj, jest na co
popatrzeć!) jest w GALERII na naszej stronie www.solidglogow.republika.pl .

kolejny nasz portret zbiorowy – ognisko anno domini 2007

KRAJOBRAZ PO „BURZY”
czyli parę słów o strajku
list do BIULETYNU
Tak jak z wielkiej chmury mały deszcz czy z wielkich błysków kiepska
burza, tak właśnie wyglądał strajk zorganizowany, a raczej nie
zorganizowany, przez ZNP. Trochę wody, duŜo błysków fleszy i wielka
klapa.
Gdy obserwowałam przygotowania do owego strajku, wiedziałam jak
to się skończy. JuŜ przeprowadzone parę miesięcy referendum było
wielką farsą i przypominało lata PRL-u. W pewnej placówce szefowa
ogniska biegała od osoby do osoby (teŜ w czasie lekcji) z karteczkami
i namawiała do głosowania za strajkiem, w innej szkole podpis na
liście obecności na obradach Rady Pedagogicznej świadczył o..
zgodzie na strajk (pani prezes tego ogniska coś tam na początku rady
o tym wspomniała i to wszystko). Tak i podobnie to wyglądało w wielu
placówkach, gdzie potencjalni uczestnicy strajku nie zostali nawet
poinformowani o tym, Ŝe za udział w strajku nie naleŜy się
wynagrodzenie. Z mojego rozeznania wynika, Ŝe tylko w 2 placówkach
referendum odbyło się zgodnie z zasadami (tj. komisja referendalna,
urna, określone godziny głosowania itp.). Nic dziwnego, Ŝe ogólnie za
strajkiem głosowało podobno 80%, ale co ciekawe, w tych dwóch
placówkach, gdzie wzorowo przeprowadzono referendum, za
strajkiem była zdecydowana mniejszość głosujących.
Tak jak owe referendum było farsą, strajk zakończył się klapą. Z
owych rzekomych 80 % chętnych do strajku przystąpił zaledwie
drobny ułamek ogółu pracowników głogowskich placówek
oświatowych. W większości głogowskich szkół i przedszkoli zajęcia
odbywały się normalnie, a w paru szkołach tylko niewielka część
pracowników faktycznie strajkowała. Ale jak mogło być inaczej, skoro
informacja dotarła i faktyczne przygotowania do strajku rozpoczęto..
28 maja czyli dzień przed strajkiem! W wyniku tej pseudo-akcji
strajkowej praktycznie niczego nie uzyskano, no moŜe trochę więcej
goryczy.
Nie byłam osobiście za tym strajkiem bowiem wysuwane postulaty
(poza płacowymi oraz emerytalnymi) były Ŝenujące (które im bliŜej do
strajku.. znikały), ale teŜ nie mam satysfakcji, Ŝe się nie udał. Źle
zorganizowany strajk tylko dodatkowo podzielił środowisko oświatowe
oraz został zmarnowany tzw. „duch bojowy” do wszelkich
ewentualnych działań protestacyjnych, bowiem wielu z tych
strajkujących stwierdziło, Ŝe juŜ nie weźmie udziału w strajku.
Mam propozycję do lokalnych działaczy ZNP: zanim zorganizujecie
kolejny strajk, poproście głogowską „Solidarność” oświatową o pomoc,
jak to fachowo i skutecznie zrobić, aby znowu „para nie została w
czajniku”. Być moŜe to będzie początkiem efektywnej współpracy obu
związków na rzecz wspólnego dobra.
Jako związkowiec naleŜąca do NSZZ „Solidarność” z pewnością
wezmę udział w takim strajku. Na razie Ŝyczę wszystkim udanych
wakacji i do zobaczenia w nowym roku szkolnym.
BMW

II CZĘŚĆ SZKOLENIA
5 i 6 czerwca w Klubie Nauczyciela odbyła się druga część szkolenia
związkowego dla Przewodniczących Kół. Ta część była poświęcona Karcie
Nauczyciela. Szkolenie prowadziły Ewa Kosiorowska i Mariola Karwan.

uczestnicy szkolenia (nie wszyscy) wraz z prowadzącymi

WIELKIE ŚWIĘTO W REGIONIE
Nasz Region ZAGŁĘBIE MIEDZIOWE będzie w końcu sierpnia
gospodarzem bardzo waŜnych wydarzeń. 29-30 sierpnia odbędzie się w
Legnicy – w hotelu Qubus – Krajowy Zjazd Delegatów czyli najwyŜsza
władza NSZZ „Solidarność”. Następnego dnia czyli 31 sierpnia w Lubinie
będą uroczyste obchody 25-lecia zbrodni lubińskiej. Przypomnijmy
młodszym, Ŝe ZOMO strzelało wtedy do robotników protestujących
przeciwko delegalizacji naszego Związku. Zginęły 3 osoby. Starcia z ZOMO
były wtedy takŜe w Głogowie, ale – na szczęście – u nas nikt nie zginął.
Uroczystości w Lubinie 31 sierpnia są planowane z wielkim rozmachem.
Przyjedzie Prezydent Rzeczpospolitej Lech Kaczyński (i wielu innych
waŜnych gości), a na późniejszym koncercie zagrają i zaśpiewają gwiazdy
(np Bob Geldof). PoniŜej uchwała Komisji Krajowej w tej sprawie

UCHWAŁA KK nr 2/07
ws. Roku Pamięci Ofiar Stanu
Wojennego
Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" ogłasza rok 2007 Rokiem
Pamięci Ofiar Stanu Wojennego.
śyjąc dziś w wolnym i suwerennym Kraju winni jesteśmy pamięć
wszystkim ofiarom tamtych dramatycznych lat. To ich poświęcenie
zbudowało fundament niepodległej Ojczyzny.
Komisja Krajowa postanawia, Ŝe tegoroczne, centralne obchody
rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i narodzin NSZZ
"Solidarność" zostaną zorganizowane 31 sierpnia w Lubinie, w
mieście, które 25 lat temu było świadkiem zbrodni dokonanej na
bezbronnych demonstrantach broniących prawa do zrzeszania się w
szeregach "Solidarności".
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