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NSZZ  

 

NERWOWA  PRZERWA 
Tegoroczna przerwa świąteczna nie była spokojna dla 
związkowców. Niektóre dyrektorki gimnazjów (te same, co 
wprowadzały „kodeksy”) zapowiedziały nauczycielom na tydzień 
przed Świętami Bożego Narodzenia, że.. będą musieli przychodzić 
do pracy w czasie przerwy świątecznej! Do pustych szkół!! Na 
pytania zdenerwowanych nauczycieli, że przecież już wykupili 
wyjazdy padła odpowiedź: to proszę wziąć urlop bezpłatny! 
Podczas narady dyrektorów „powiatowych” również padła 
sugestia, że przerwa świąteczna nie jest urlopem nauczycieli, a 
więc.. 
W tej sytuacji Przewodniczący Ludwik Lehman  interweniował 
bezpośrednio u Starosty i Prezydenta. Obaj obiecali interwencję i 
obaj słowa dotrzymali. Dziękujemy!  
Tylko czy już trzeba się lękać o przerwę wielkanocną? Dlaczego 
komuś tak zależy na wprowadzeniu złych emocji w tak 
bezsensowny sposób? Jak długo tacy ludzie będą siać 
niepotrzebny zamęt w naszej lokalnej oświacie? 

KODEKSOWA EPIDEMIA odcinek 3  
Na skargę Związku w sprawie wprowadzania nielegalnych kodeksów etyki Prezydent 

Jan Zubowski  odpowiedział „nijako”. W tej sytuacji przedstawiciele Prezydium udali się do 
niego osobiście na rozmowę, podczas której Prezydent przyznał zaskoczony, że nie zdawał 
sobie w pełni sprawy z tego, co zrobiły niektóre dyrektorki gimnazjów wprowadzając kodeksy 
etyki łącznie ze wzorami „donosu” i „trójkami”, które mają takie donosy rozpatrywać. 

Prezydent obiecał interwencję, jeśli Związek ponownie wystosuje pismo w tej sprawie, co 
też uczyniliśmy ostatniego dnia zeszłego roku. 

Na zebraniu Rady Regionalnego Sekretariatu Oświaty we Wrocławiu okazało się, że 
również we Wrocławiu pojawiły się próby wprowadzenia „kodeksu”. W tej sytuacji Rada 
zobowiązała Prezydium (na wniosek m.in. Ludwika Lehmana) do skierowania protestu w tej 
sprawie do Kuratora Oświaty. Dolnośląski Kurator Beata Pawłowicz już wcześniej 
stwierdziła, że nie widzi podstawy prawnej do wprowadzania kodeksów etyki. 

Nawet Ministerstwo Edukacji Narodowej wyraziło „zdziwienie”. Oto cytat z Komunikatu z 
17 grudnia ze strony Sekcji Krajowej (jest link z naszej strony):  

„ Poinformowali śmy tak że o praktykach wprowadzania kodeksu do niektórych 
placówek o światowych, co b ędzie kuriozum w skali światowej. Ministerstwo 
zdecydowanie odci ęło si ę od przedstawionego kodeksu, stwierdzaj ąc, że jest to jaka ś 
lokalna inicjatyw a a także wyraziło zdziwienie takimi praktykami w placówkac h 
oświatowych.” 

Nie ma więc wątpliwości, że mieliśmy rację: nie ma podstaw prawnych do wprowadzania 
kodeksów, zatem są one nielegalne. Związek tego nie odpuści! 

Jak to jednak jest? Ministerstwo się dziwi, Kurator się dziwi, Prezydent się dziwi, a 
nadgorliwe dyrektorki robią „cuda” psując skutecznie atmosferę i w ten sposób pogarszając 
efekty pracy oświaty, bo w naszym zawodzie dobra atmosfera pracy jest szczególnie ważna.. 
I jak to jeszcze długo będzie? Oto jest pytanie! 

L.L. 

 

 
 
IV Turniej Bowlingowy o Puchar „Solidarności” Oświaty 
w Głogowie odbył się 19 listopada w OK Parku w bardzo 
miłej atmosferze. Album zdjęciowy jest w GALERII na 
naszej stronie www.solidglogow.republika.pl  
Oto wynik drużynowe: 

1. Głogowskie Centrum Edukacji Zawodowej 
2. Szkoła Podstawowa nr 6 
3. Biedronki (SP 14 i PPP) 
4. Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych 
5. Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych 
6. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 
7. Przedszkole Publiczne nr 3 
8. Koło z Kotli 
9. Gimnazjum nr 3 
10. Gimnazjum nr 5 

 Drużyna Prezydium (wzmocniona) radziła sobie bardzo 
dobrze, ale startowała poza konkursem. 
W kategorii indywidualnej kobiet podium zajęły w 
kolejności: 
1 Małgorzata Karwatka (SP 6) 
2. Elżbieta Jędrasik (PP3) 
3. Halina Phongsavath (SP 14) 
W kategorii indywidualnej mężczyzn triumfowali: 
1. Leszek Drankiewicz  (GCEZ) 
2. Paweł Nowak (GCEZ) 
3. Piotr Bartczak (ZPSzW) 
Nikt nie zagroził – póki co – dominacji GCEZ-u, którego 
drużyna wygrała czwarty raz z rzędu.  

Na zdjęciu wyżej zwycięska drużyna 
 

WSPOMNIENIE 

SOLIDARNOŚCI 

 W MOJEJ RODZINIE 
Konkurs dla dzieci i młodzieży 

Powiatu Głogowskiego  

oraz Miasta Przemkowa 

Prace można nadsyłać 

do końca stycznia 

Szczegóły w regulaminie 

na naszej stronie 

www.solidglogow.republika.pl 
 

13 GRUDNIA ROKU PAMIĘTNEGO.. 

 
Większość uczestników uroczystości 13 grudnia pod pomnikiem ofiar totalitaryzmu 

 
Kolejną rocznicę wprowadzenia stanu wojennego uczczono w Głogowie bardzo skromnie, 
lecz z godnością. 13 grudnia o godz. 16 przyszło pod tablicę ku czci ofiar totalitaryzmu 
kilkunastu działaczy NSZZ “Solidarność”, którzy złożyli wiązanki kwiatów. Krótką mowę 
wygłosił Prezydent Jan Zubowski , i to już był koniec. Przedstawiciele “Solidarności” Oświaty 
byli wyraźnie widoczni i również stosowną wiązankę złożyli... 

Redaktor numeru Ludwik L. 


