
 

            Wystąpienie Małgorzaty Je Ŝowskiej - Dyrektor 
Dolnośląskiego Centrum Edukacji Informacji Zawodowej i 
Doskonalenia Nauczycieli - poświęcone było absolwentowi 
szkoły zawodowej w aspekcie rynku pracy. 
            Problematykę modernizacji bazy kształcenia 
zawodowego w powiatach Dolnego Śląska przedstawił 
Stanisław Szelewa  – Dyrektor Wydziału Oświaty i 
Wychowania w Świdnicy. Przedstawiono zasady i kryteria 
projektów sieci centrów szkolnictwa zawodowego z 
uwzględnieniem klasyfikacji zawodów wg branŜ. 
          „Od warsztatów szkolnych do centrów edukacji 
zawodowej” to tytuł wystąpienia Krzysztofa 
Aleksandrowicza  – Dyrektora GCEZ Głogów. W 
wystąpieniu wskazano główne cele utworzenia GCEZ oraz 
korzyści płynące z rozwoju tej jednostki oświatowej. 
Wskazano na jej rolę w powiecie głogowskim w zakresie 
innowacyjności oraz w kształceniu zawodowym. 
         Pierwszy dzień konferencji zakończył referat 
Waldemara Hassa  - członka Zarządu Powiatu 
Głogowskiego - poświęcony problematyce szkolnictwa 
zawodowego na przykładzie doświadczeń powiatu 
głogowskiego.  

NiŜej: przemawia Kurator Beata Pawłowicz 

Sprawozdanie z pierwszego dnia konferencji  „Edukac ja zawodowa 
na Dolnym Śląsku – szanse i zagro Ŝenia”. 

                  Konferencja „Edukacja zawodowa na Dolnym Śląsku – szanse i 
zagroŜenia” jest pierwszym tego typu spotkaniem w naszym powiecie. Została ona 
zorganizowana dzięki współpracy wielu podmiotów, z których naleŜy wymienić 
Starostwo Powiatowe w Głogowie, Dolnośląski Urząd Marszałkowski, Dolnośląskie 
Kuratorium Oświaty oraz Dolnośląskie Centrum Edukacji Informacji Zawodowej i 
Doskonalenia Nauczycieli, Głogowskie Centrum Edukacji Zawodowej i Zespół Szkół 
Zawodowych w Głogowie.  
              Konferencję otworzyła Beata Pawłowicz  – Dolnośląski Kurator Oświaty - 
która przedstawiła perspektywy rozwoju oraz wsparcie dla edukacji zawodowej w 
naszym regionie.   
              Zenon Tagowski  - Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu 
Marszałkowskiego - przedstawił załoŜenia strategii rozwoju Dolnego Śląska w 
aspekcie kształcenia zawodowego. Zapoznano uczestników konferencji z 
priorytetami poprawiającymi jakość i efektywność systemu edukacji i badań 
naukowych. Przedstawiono to w aspekcie porównania obszaru rynku pracy z 
obszarem edukacji. 
            Wystąpienie Jana Kami ńskiego  – Przewodniczącego Rady Konsultacyjnej 
Przy DKO Wrocław - słuŜyło zapoznaniu wszystkich uczestników z załoŜeniami 
Rady Konsultacyjnej ds. kształcenia zawodowego przy Dolnośląskim Kuratorze 
Oświaty. Wskazano obszary działania Rady wraz ze strategią działania. Omówiono 
problemy, z jakimi spotyka się rada w swojej pracy. Osobnym tematem wystąpienia 
było zwrócenie uwagi na korzyści płynące ze współpracy z róŜnymi podmiotami 
gospodarczymi oraz instytucjami międzynarodowymi. 
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IMPREZA W OK. PARKU 
W sobotę 9 lutego spotkaliśmy się na tradycyjnej juŜ rodzinnej 
imprezie w OK. Parku. Było nas – jak zwykle – duŜo. Bawiliśmy się – 
jak zwykle – przednio. Album zdjęciowy z tego spotkania (tak jak z 
poprzedniego) jest juŜ w GALERII na naszej stronie 
www.solidglogow.republika.pl  .  
Imprezę tę zawdzięczamy głównie Januszowi Leciejowi oraz 
uroczemu komitetowi organizacyjnemu uwiecznionemu poniŜej.. 

 

Ludzie listy pisz ą.. do BIULETYNU 
Na szczęście (lub nie) Biuletyn zawiera często bardzo waŜne informacje 
dotyczące poniewieranej od lat przez wszystkie władze i rządy grupy 
pracowników oświaty, o obsłudze i administracji myślę. 
To Ŝe od lat pracuję w tej branŜy (od 92 roku do tej pory nie wiedzieć 
dlaczego), daje mi prawo wyraŜenia swoich poglądów na temat traktowania 
nas  - w tym momencie podpieram się opinią i zdaniem swoich 
współpracowników. Te obiecane podwyŜki w wysokości 2% /przeczytane/ to 
jest zwykły skandal! Ciekawe czy autor pomysłu wie cokolwiek o roli 
sprzątaczek, szatniarek, kucharek, woźnych, konserwatorów i kierowników 
/ci ostatni podobno nie mają tak źle/. 
To Ŝe dla władzy od góry po sam dół zawsze byliśmy nikim i tak byliśmy 
traktowani, nie jest  tajemnicą. Na takie traktowanie i podrzucanie ochłapów 
zamiast realnych regulacji płac jest powszechne przyzwolenie nawet 
samych zainteresowanych. Odstępstwa od zasady, Ŝe obsługa siedzi cicho 
są bardzo niemile widziane, a do obrony jedynie Solidarność nam /nawet 
niezrzeszonym/ pozostaje. Obliczyłem Ŝe po „podwyŜkach" w 
obiecanej wysokości - np sprzątaczka dostanie na rękę ok. 16 zł - jest się z 
czego cieszyć???? No jak to nie ma? PrzecieŜ podwyŜka  była! Ja osobiście 
ubolewam, jest to dla mnie przykre i Ŝenujące, jest to teŜ dowód na to, Ŝe 
takie traktowanie mimo zmiany władzy, poglądów i kierunków pozostaje 
niestety tak jak kiedyś. Nie będę wyliczał za ile pracuje obsługa i 
administracja w szkołach, bo kaŜdy dobrze wie. Myślimy nad jakimś 
logicznym ulokowaniem naszych ,,podwyŜek", bo przyjąć je bez 
jakiejkolwiek reakcji się nie da. Proponuję złoŜyć się na jakieś dzieci w 
Kongo,  poniewaŜ to co dla nas jest ochłapem, komuś w Kongo pozwala 
przeŜyć pól miesiąca. MoŜliwe Ŝe jest to jakiś pomysł, jeśli tak to redakcja 
udostępni kontakt.  
Pozdrawiam. Czytelnik 
Od redakcji: owszem, redakcja chętnie to i owo udostępni. „Solidarność” od 
razu stwierdziła jasno, Ŝe podwyŜki w wysokości 2% są w placówkach 
miejskich nie do przyjęcia!  

SPROSTOWANIE 
W poprzednim numerze mylnie podaliśmy, Ŝe „Solidarność” nie została 
zaproszona na noworoczne spotkanie dyrektorów placówek powiatowych.. 
Zaproszenie zostało doręczone, ale zagubiło się w naszym biurze.. Samo 
Ŝycie! Przepraszamy Starostwo Powiatowe w Głogowie. 
 

Numer zredagował czekający na kolejne listy teksty etc Ludwik L. 


