ZEGAR ODMIERZA DOBRY CZAS W „MECHANIKU”
W październiku 2009 roku został zainicjowany przez dyrektora rok obchodów 100-lecia budynku szkoły,
w którym obecnie mieści się Zespół Szkół Zawodowych im. Komisji Edukacji Narodowej. Jubileusz 100
lat szacownej szkoły stał się nas okazją, aby naprawić w jakimś zakresie to co zniszczyła historia.
Głównym przedsięwzięciem w czasie roku obchodów było przywrócenie budynkowi zegara. Jak wszyscy
pamiętamy na fasadzie budynku od strony Placu Jana z Głogowa widniały symboliczne wskazówki
zegara ustawione na godzinie ósmej. Zegar, który wrócił na swoje miejsce jest w pewnym sensie
rekonstrukcją cyferblatu sprzed wojny. Został zaakceptowany przez konserwatora zabytków.
10 czerwca br. został zainstalowany zegar przez polską firmę „REK” ze Szczecina. Natomiast uroczyste
uruchomienie zegara nastąpiło 30 września 2010r. w 101 rocznicę istnienia budynku szkoły w Głogowie.
Przez okres roku była prowadzona zbiórka funduszy na projekt, wykonanie i montaż zegara.
Darczyńcami byli m.in.: Fundacja Polska Miedź, Starostwo Powiatowe, Radni Powiatu, Gmina Miejska
Głogów, Bank Zachodni WBK 2 Oddział w Głogowie, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze”,
Nowoczesne Techniki Instalacyjne, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Rada
Rodziców, Samorząd Uczniowski, absolwenci „Mechanika”, pracownicy szkoły. Ogromnie dziękuję za
dar, pozostawiacie Państwo po sobie ślad. Ja osobiście ufunduję kurant z melodią Polonez A-dur, który
się w ten sposób wpisze w obchody roku Chopina. Zapraszam zainteresowanych na spacer przy Placu
Jana z Głogowa oraz odwiedzenia naszej strony internetowej celem obejrzenia galerii zdjęć.
www.zszglogow.pl.
CWC

KODEKSOWA EPIDEMIA
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Jak wieść niesie, niektórzy dyrektorzy zaczęli przedstawiać radom
pedagogicznym do zatwierdzenia ni mniej ni więcej tylko jakiś
KODEKS ETYKI NAUCZYCIELSKIEJ! To oczywiście świetny
pomysł! Proszę sobie tylko wyobrazić jak będzie pięknie, gdy 20
tysięcy rad pedagogicznych w Polsce przyjmie 20 tys kodeksów
etyki. I każdy inny. Jakiż to triumf nadętego pozoranctwa!
Teraz poważniej - na moją prośbę Przewodnicząca Sekcji
Międzyregionalnej uzyskała do Pani Kurator zapewnienie, że rady
pedagogiczne nie mają żadnego obowiązku przyjmowania takich
dokumentów. Od siebie bym dodał, że Ustawa o Systemie Oświaty
wymienia wyraźnie kompetencje Rady Pedagogicznej. Z pewnością
nie ma wśród nich uprawnienia do zajmowania się moralnością
swoich członków.
Ponadto żenujące się, gdy dyrektor domaga się nagłego głosowania
w sprawie takiego kodeksu bez możliwości zastanowienia się nad
propozycją. Zaś smutne jest, gdy Rada się na to bez zastanowienia
zgadza..
Ludwik L

LISTY DO BIULETYNU
Red. Biuletynu „S”
Przeczytałyśmy ostatni Biuletyn i zrobiło się bardzo smutno.
Wszystkie artykuły w treści i tonie patriotyczno-ojczyźnianym:
odsłonięcie Pomnika Ofiar, nieudana pikieta nauczycieli, smutna
rocznica urodzin 30-letniej starej panny „S”.
O Dniu Nauczyciela ani słowa! Żadnej uroczystości, żadnego
spotkania, żadnego wyjazdu. Podobno nawet Przemków nie wypalił.
Co się dzieje? Chyba trzeba będzie się zapisać na biesiadę
organizowaną przez ZNP.
Wesołe Kółko w smutnym nastroju.
Od Redakcji: na ogół nie odpowiadamy na anonimy, ale zrobimy
wyjątek.. Drogie Kółko! W pełni się zgadzam, że poprzedni
BIULETYN był zbyt „jednostronny”. Cóż, takie były sprawy i takie
miałem teksty. Ten numer jest inny, choć też może „drugostronny”.
Zapraszam do nadsyłania tekstów poruszających dotkliwe problemy
naszej lokalnej oświaty. Jednak nie anonimowych! Choć na życzenie
Autora nie zdradzę jego tożsamości NIKOMU.
Z serdecznymi pozdrowieniami Ludwik L

Ogólnopolski konkurs pt. „Solidarność i opozycja demokratyczna w
latach 1970-1989” odbył się pod patronatem Muzeum II Wojny Światowej,
Europejskiego Centrum Solidarności oraz kuratoriów oświaty. Konkurs trwał od
02.11.2009 do 31.03.2010. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 31.08.2010. Na
konkurs wpłynęło ponad 700 prac uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów i
szkół ponadgimnazjalnych. Do uczestników konkursu należało dotarcie do
pamiątki historycznej z danego okresu, opisanie jej, przedstawienie jej historii i
wpływu jej na społeczność lokalną i nie tylko. Uczennice Katarzyna Cześniuk i
Pamela Medyk z klasy 3 d nagrały 3 min. film na podstawie własnego
scenariusza. Pamiątką historyczną jest źródło pisane, pochodzące ze zbiorów
prywatnych jednej z uczennic. Jest to decyzja wydana przez Prezydenta Miasta
w czasie trwania stanu wojennego o możliwości opuszczenia miasta przez
dziadków uczennicy. Dziewczęta zajęły III miejsce w nagrodę otrzymały książki,
upominki i odtwarzacz MP4. Finał konkursu odbył się w godzinach porannych 31
sierpnia. Wzięły również udział w obchodach 30 rocznicy podpisania
porozumień sierpniowych, zwiedziły Gdańsk i Westerplatte, zobaczyły wystawę
„Drogi do Wolności” i wzięły udział w plenerowym widowisku Roberta Wilsona
pt. „Solidarność. Twój Anioł wolność ma na imię” na terenie Młodego Miasta Stoczni Gdańskiej.
opiekun Izabela Walasek
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OŚWIATY W GŁOGOWIE
OK PARK piątek 19 listopada godz.17
Kibice z wszystkich kół mile widziani!
Impreza tylko dla (wszystkich chętnych)
członków Solidarności.

Z przyjemnością prostujemy słowa Zorra z poprzedniego numeru, że
przedstawiciele „S” Oświaty „byli chyba jedyną grupą związkową, która przybyła”
na uroczystą sesję Rady Miasta. Na szczęście nie byli jedyną. Byli też inni!
Dlaczego jednak Zorro nie zauważył innych? Bo się zupełnie nie znamy. A
dlaczego się nie znamy? Bo nie ma żadnej współpracy między różnymi
organizacjami „Solidarności” w Głogowie. A kto głównie za to odpowiada? To
jasne: kierownik Zarządu Oddziału Mirosław Kaszowski, który ma pełny etat
opłacany z naszych składek właśnie po to, by Związek był w naszym mieście
widoczny.
Zarzutów pod jego adresem nie prostujemy. Wręcz przeciwnie!
Redaktor numeru Ludwik L
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