
FRYDLANT   I   XV   OGNISKO 

uczestnicy wycieczki przed zamkiem w czeskim mieście Frydlant zorganizowanej 17 maja przez Janusza Lecieja 

OŚWIATOWE OBRAZKI 
„Tyle co zarabiam, mi wystarczy”?  
      Jest w błędzie ten, kto myśli, Ŝe te słowa powiedział prezes wielkiej firmy lub banku. 
Te słowa usłyszał przew. „Solidarności” w pewnej głogowskiej szkole od koleŜanki – 
nauczycielki  gdy zbierał podpisy pod obywatelskim projektem zmieniającym Kartę 
Nauczyciela (chodzi głównie o nasze płace). Podobne słowa padały w paru szkołach, gdy 
ZNP przeprowadzał referendum strajkowe. Jest oczywiste, Ŝe te osoby (mają takie prawo) 
nie złoŜyły podpisu ani nie wzięły udziału w strajku.  
      Jak tu zrozumieć ciało pedagogiczne? 
W pewnej głogowskiej szkole (moŜe w wielu?) w sposób dziwny traktowane jest 
wychowanie patriotyczne. W święto państwowe – 3 maja, nie wywieszono flagi Narodowej 
ale wywieszono… 8 maja!. Nie dziwi mnie ta sytuacja skoro w tej szkole w kilku 
pracowniach nie ma godła państwowego!!!  
Trochę o strajku. Przygotowania, referendum i sam strajk moŜna powiedzieć, Ŝe 
przebiegały o niebo lepiej niŜ ostatnio, choć jeszcze duŜo brakuje do ideału. Ale osobiście 
uwaŜam, Ŝe termin tej akcji był fatalny. Gdybym miała decydujący wpływ na termin strajku, 
to: 

 egzaminy w kl. 6 szkół podstawowych – pogotowie strajkowe 
 egzaminy gimnazjalne – strajk ostrzegawczy 
 pierwszy dzień matur – strajk bezterminowy  

UwaŜam, Ŝe taki kalendarz akcji strajkowej byłby najlepszy i skuteczny. A tak po strajku 
zostały wspomnienia, parę artykułów i trochę mniej pieniędzy w portfelu, choć mam 
nadzieję, Ŝe przyniesie jakieś pozytywne rozwiązania.  
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SENSACJE Z LUBINA  
   Niezwykle interesujące wieści dochodzą z 
sąsiedniego Lubina. Jak informuje Ryszard Lis , 
Przewodniczący „Solidarności” Oświaty w tym 
mieście, udało im się wynegocjować porozumienie 
zarówno ze Starostą jak i z Prezydentem o braku 
potrąceń za strajk 27 maja. Mówiąc ściślej, o 
potrąceniu lub nie mają decydować dyrektorzy, a 
organy prowadzące dają im wolną rękę. W praktyce 
oznacza to zgodę na brak potrąceń, i potrąceń w 
Lubinie nie było! 
   I jeszcze jedna sensacja. Prezydent Lubina 
zdecydował wypłacać nauczycielom specjalny dodatek 
raz w roku we wrześniu w wysokości 1700 zł na etat 
przeliczeniowy! 
   To bardzo waŜne wiadomości i gratulujemy kolegom 
z Lubina. W Głogowie Prezes A. Chrzanowska-Kuzyk i 
Przewodniczący L. Lehman wybierają się na rozmowy 
w tej sprawie, jednak będą trudne, bo ustawa wyraźnie 
mówi o niepłaceniu za strajk, zatem to tylko dobra 
wola samorządów.. 
Specjalny dodatek z Lubina będzie oczywiście 
waŜnym argumentem w negocjacjach płacowych na 
przyszły rok. 

większość uczestników XV ogniska Solidarności Oświaty w Głogowie, 7 czerwca, GCEZ 
 
Nasze tradycyjne, juŜ XV ognisko przeszło do historii. Jak zwykle, 
przeszło dynamicznie i brawurowo. Uczestniczyło w nim około 130 
osób, tyle co w poprzednich latach, mimo bardzo atrakcyjnego w tym 
dniu programu Dni Głogowa. Co prawda, niektórzy poszli na koncert 
grupy PERFECT. Za dnia dominował śpiew przy gitarze (specjalne 
śpiewniki przygotowało Koło z Gimnazjum nr 5). Nie zabrakło 
obowiązkowego kawału o Czapajewie (R. Bochanysz). Od zmierzchu 
królowało karaoke, ale chyba najwaŜniejsze były rozmowy, rozmowy, 
jeszcze raz rozmowy.. 

 
Dokonaliśmy nagrania pikietowego protest songu „do Kaśki H.”. Nagranie 
umieścimy – lada chwila – na naszej stronie w dziale ŚPIEWNIK. Album 
zdjęciowy jest juŜ dostępny od niedzieli 8 czerwca w dziale GALERIA.  
Z zaproszonych gości dotarł tym razem tylko jeden: Przewodniczący 
Zarządu Regionu „Zagłębie Miedziowe” NSZZ „Solidarność” Bogdan 
Orłowski  (zagadka: który to na zdjęciu). 
Ogromne podziękowania dla Janusza Lecieja  oraz Marka Rogowskiego , 
którzy – jak zwykle – wnieśli zasadniczy wkład w przygotowanie ogniska. 
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