
             

 
 

DZIWNA   SPRAWA   I    LO 
O sprawie wyboru dyrektora I LO głogowskie media pisały i 
pokazywały tak duŜo, Ŝe nie będziemy tego powtarzać. Obok 
pełny tekst STANOWISKA Prezydium z końca czerwca, które 
wywołało tyle hałasu. W obszernej i wielokrotnie powtarzanej 
relacji w TELEWIZJI MASTER Ojciec Chrzestny nie pojawił 
się w ogóle!! Zamiast niego ElŜbieta Urbanowicz-
Przysi ęŜna i Marek  Rychlik  usiłowali przedstawić 
postępowanie Zarządu Powiatu jako nieskazitelne. Na skutek 
interwencji Związku i listu podpisanego przez większość 
nauczycieli I LO Kurator Beata Pawłowicz  (a właściwie 
wicekurator w jej imieniu, bo była na urlopie) złoŜyła 
zastrzeŜenie: zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty nie 
zgodziła się na kandydaturę BoŜeny Kowalczykowskiej!  
Najbardziej naturalnym rozwiązaniem byłoby ogłoszenie 
drugiego konkursu – czasu było wystarczająco duŜo. Jednak 
Zarząd Powiatu uparcie forsował swoją kandydatkę. Mimo 
niezgody Kuratora proponował powierzenie funkcji na pełne 5 
lat! Po zdecydowanej odmowie zaproponował (nie wiemy, czy 
to robił cały Zarząd czy tylko Starosta) powierzenie na 3 lata. 
Kurator konsekwentnie odmawiał. I wtedy Zarząd zdecydował 
się powierzyć pani Kowalczykowskiej stanowisko na 1 rok w 
ogóle nie pytając Kuratora o opinię. Ten skierował pismo do 
Wojewody z wnioskiem o uchylenie niezgodnej z prawem 
decyzji Zarządu Powiatu. Jak nas poinformowano, uchylenie 
nastąpi „na sto procent”. 
 
Postępowanie Zarządu zdumiewa tupetem i całkowitym 
brakiem przyzwoitości. Głogowskie media informowały o 
zgodzie Kuratora na 1-roczne dyrektorowanie Pani 
Kowalczykowskiej. Kto wprowadził w błąd opinię publiczną? 
Takiej zgody nie było i nie ma ! Smutne, Ŝe wystarczyło 4 
lata sprawowania władzy, by jej niektórzy przedstawiciele 
poczuli się zupełnie bezkarni. Jakby ich zwykłe poczucie 
przyzwoitości nie obowiązywało! 
I co dalej z I LO? Jeśli Wojewoda rzeczywiście uchyli decyzję 
Zarządu, nowy konkurs odbędzie się szybciej niŜ za rok. Kto 
do niego przystąpi? I jakie będą wtedy władze Powiatu? 

Ludwik L 

Stanowisko 
w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora 

Zespołu Szkół Ogólnokształc ących (I LO) w Głogowie 
Prezydium Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i 

Wychowania NSZZ „Solidarność” w Głogowie uwaŜa, Ŝe konkurs na stanowisko 
dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących (I LO) w Głogowie nie został 
przeprowadzony uczciwie. Świadczą o tym między innymi następujące fakty: 
- konkurs ogłoszono w lutym precyzując datę posiedzenia komisji konkursowej 
na 20 marca, po czym bez podania przyczyn przesunięto go na czerwiec 
- w maju jedna z kandydatek BoŜena Kowalczykowska uzyskała uprawnienia do 
kierowania placówką oświatową, a więc do przystąpienia do konkursu 
- w składzie komisji konkursowej znalazł się członek Zarządu Powiatu Jan Miśko, 
który nie zajmuje się oświatą, ale jest prywatnie skoligacony z BoŜeną 
Kowalczykowską (m.in. jest ojcem chrzestnym jej dziecka). 
- Krystyna Rychlik – przewodnicząca Rady Rodziców w I LO (prywatnie Ŝona 
członka Zarządu Powiatu jednocześnie zasiadającego w komisji konkursowej) 
zwołała posiedzenie Zarządu Rady Rodziców, które wybrało przedstawicieli do 
komisji konkursowej, w trybie innym od przyjętego w tej szkole (zawiadamianie 
nie przez sekretariat, poranny, a nie popołudniowy termin, tak, Ŝe nie wszyscy 
członkowie Zarządu mogli przybyć, jawne głosowanie na kandydatów). 
Zarząd Powiatu forsuje kandydaturę BoŜeny Kowalczykowskiej  mimo, Ŝe: 
- podczas konkursu nie wykazała się dobrą znajomością zasad kierowania 
szkołą 
- nie ma Ŝadnego doświadczenia w kierowaniu jakąkolwiek placówką oświatową 
na jakimkolwiek stanowisku kierowniczym 
- Rada Pedagogiczna I LO jej kandydaturę zaopiniowała zdecydowanie 
negatywnie. 
Dotychczasowy dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława 
Krzywoustego w Głogowie ma wielkie sukcesy w kierowaniu tą duŜą i prestiŜową 
szkołą. Jest teŜ zdecydowanie popierany przez Radę Pedagogiczną, która 
przecieŜ najlepiej zna oboje kandydatów na dyrektora. Znaczna większość Rady 
Pedagogicznej podpisała się pod pismem w obronie dyrektora Zygmunta 
Włodarczaka. 
NSZZ „Solidarność” uwaŜa, Ŝe o wyborze dyrektora powinny decydować względy 
merytoryczne. NSZZ „Solidarność” stanowczo przeciwstawia się próbie 
„eksperymentowania” na Ŝywym ciele waŜnej szkoły w interesie towarzyskich 
koterii.   

 

 

 
Powiatowy pocz ątek roku szkolnego – smutny teatr podcieni przed ga rstk ą uczniów 

II RAJD SOLIDARNOŚCI 
 TYM RAZEM DO SCHRONISKA 

ANDRZEJÓWKA 
w Górach Wałbrzyskich 

sobota 30 .09 – niedziela 1.10. 
opłata za przejazd 20 zł Noclegi funduje Związek 

Program do ustalenia (moŜe być zwiedzanie zamku KsiąŜ  
lub podziemi w Walimiu lub..) 

zapisy u Przewodniczących Kół 
Uwaga, impreza tylko dla członków NSZZ    

 

 

PLAN DYśURÓW W BIURZE 
NSZZ  OŚWIATY W GŁOGOWIE 

 
PONIEDZIAŁEK 13 00 – 1500    Bogusław Mielcarek  
                                                    (sekretarz)                                                               
WTOREK            1000 – 1300     Ludwik Lehman  
                                                  (przewodniczący) 
ŚRODA               1100 -  1400    Jadwiga Nowak 
                                                 (wiceprzewodnicząca) 
CZWARTEK        13 00 – 1600    Janusz Leciej   
                                                 (wiceprzewodniczący) 
PIĄTEK                1515 - 1600      Maria Rackiewicz 
                                                  (skarbnik) 
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