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NA POMORZU BEZ ZMIAN
Obradujące w Juracie 23-24 czerwca Walne Zebranie
Delegatów Sekcji Krajowej Oświaty NSZZ „Solidarność”
wybrało nowe „stare” władze Sekcji. Po raz szósty
Przewodniczącym został Stefan Kubowicz nie mający w
wyborach Ŝadnego konkurenta. Dwugodzinne spotkanie z
Wicepremierem Romanem Giertychem przebiegło w
spokojnej i rzeczowej atmosferze tzn. rozmawiano o
problemach polskiej oświaty, a nie o polityce. Minister był
bardzo konkretny i nie zapowiadał Ŝadnej rewolucji.
Więcej szczegółów na stronie Sekcji Krajowej
www.solidarnosc.org.pl/edukacja oraz stronie Sekcji
Regionalnej www.oswiata.solidarnosc.wroc.pl (do obu
są linki na naszej stronie). Walne Zebranie przyjęło (na
wniosek i dzięki staraniom naszej dolnośląskiej delegacji)
uchwałę zobowiązującą Radę Sekcji Krajowej do
systematycznych starań o znaczącą podwyŜkę płac dla
pracowników oświaty. Aktywny udział w obradach brał
takŜe niŜej podpisany
Ludwik L.
W Juracie dowiedziałem się, Ŝe BIULETYN dociera w
formie elektronicznej do wszystkich komisji oświaty w
województwie
pomorskim.
Zatem
serdeczne
Stefan Kubowicz chwilę po wyborze pozdrowienia dla Pomorza od Dolnego Śląska!
Dodatek motywacyjny dla n-li w wysokości 2 % to poziom Ŝenujący. Ale
jednak o 100% większy niŜ poprzedni – jednoprocentowy. Dobrze, Ŝe
coś drgnęło na korzyść w Powiecie Głogowskim. Obok tej podwyŜki są Wielomiesięczne starania o podwyŜszenie dodatku motywacyjnego w
przecieŜ powaŜne tegoroczne remonty np ocieplenie internatu w Powiecie Głogowskim z 1 na 2% wreszcie skończyły się, i to sukcesem!
SOSzW
i Końcówka tej batalii wyglądała następująco. Na wieść o zwlekaniu władz
wymiana okien powiatu z decyzją Komisja Międzyzakładowa zdecydowała 10 maja o
w II LO. Jest zorganizowaniu akcji zbierania podpisów pod ostrym protestem w tej
tylko małe „ale”. sprawie. Listy te miały zostać wręczone na najbliŜszym posiedzeniu Rady
Mamy
rok Powiatu [krótko mówiąc szykowała się pikieta]. Przewodniczący proponując
wyborczy! Czy tę akcję myślał tylko o podpisach nauczycieli pracujących w placówkach
to trwała dobra powiatowych, ale Ewa Dorocińska-Dyduk słusznie zauwaŜyła, Ŝe w ramach
tendencja czy SOLIDARNOŚCI powinni się pod tym podpisać wszyscy głogowscy
jednorazowy nauczyciele. Następnego dnia nasza delegacja na spotkaniu z Członkiem
błysk? Zarządu Markiem Rychlikiem usłyszała, Ŝe właśnie jest pisany projekt
Zobaczymy, ale odpowiedniej uchwały. 15 maja podpisaliśmy stosowne porozumienie
juŜ
po (zdjęcie obok) i Przewodniczący akcję odwołał. Rada Powiatu przyjęła
wyborach
w uchwałę i podwyŜka staje się faktem. Dyrektorzy otrzymają środki z
przyszłym roku! wyrównaniem od 1 stycznia, co wcale nie znaczy, Ŝe muszą waloryzować juŜ
Podpisują od lewej
lem
przyznane dodatki. Mogą te środki wykorzystać np od 1 września przyznając
Maria Rackiewicz, Ludwik Lehman i Janusz Leciej
wyŜsze dodatki lub większej liczbie osób. Nasze Koła powinny to z
dyrektorami przedyskutować.
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KWESTIA SMAKU
Dzwonili dziennikarze, pytają n-le: czy protestujemy przeciw Giertychowi?
A czemu mamy protestować? Nie jesteśmy partią polityczną lecz związkiem
zawodowym. Będziemy oceniać nowego ministra po jego czynach, a nie
przeszłości. Interesujemy się polską oświatą, nie polityką. Tym, którzy tak
ostro dziś protestują przeciw „ideologii” w szkołach, chciałbym tylko zadać
jedno pytanie: gdzie byli, gdy polską oświatą rządził czołowy ideolog PZPR
Jerzy Wiatr?
Mnie osobiście ,„wstawienie” Romana Giertycha na to stanowisko mocno
zniesmaczyło. To jest kwestia smaku, tak smaku! Jednak my, ludzie
Solidarności odpowiedzialni za rozwój Związku nie powinniśmy wchodzić w
politykę. Naszą rzeczą jest zwykła związkowa troska o nasze środowisko.
Jako obywatel bacznie przyglądam się, gdzie jest DOBRO, a gdzie ZŁO.
Gdzie PRAWDA, a gdzie KŁAMSTWO. Nie pozwolę Ŝadnej partii na
dyktowanie mi odpowiedzi na te fundamentalne pytania. Nie chcę, by
jakikolwiek polityk zastąpił mi sumienie. Bo mam swoje. I wystarczy! I tylko
tyle mogę doradzić członkom i sympatykom „Solidarności”. Ludwik Lehman

TRZYNASTE NIE PECHOWE
3 czerwca w CKP odbyło się tradycyjne nasze ognisko. Choć było
TRZYNASTE, wcale nie było pechowe. Wystarczy dodać, Ŝe zaczęło się
o godz. 16, a skończyło po godz. 1 w nocy! Około 110 pracowników
głogowskiej oświaty bawiło się świetnie, a razem z nimi Przewodniczący
Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe Bogdan Orłowski i
Wiceprzewodniczący Jerzy Morawski. Na początku rozdano dyplomy i
upominki osobom, którzy zakończyli pełnienie funkcji związkowych.
Potem było coraz weselej.. Były konkursy z nagrodami, które ufundował
Zarząd Regionu, były występy solowe i zbiorowe. Miło było patrzeć na
znanych głogowskich nauczycieli tańczących przy ognisku, grających na
gitarze czy na bongosach, śpiewających w chórze i solo znane przeboje i
"firmowe" piosenki Solidarności Oświaty w Głogowie (umieszczone jedna
nawet
w
wersji
śpiewanej!) na
stronie
"firmowej"
www.solidglogow.republika.pl . Wybrane (a jest z czego wybierać)
zdjęcia będą lada dzień umieszczone w dziale GALERIA. PoniŜej dwa. I
serdeczne dzięki dla całego Koła z CKP za perfekcyjną organizację!

