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NSZZ  

18 maja odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Międzyzakładowej 
Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w 
Głogowie. Zrzesza ona 1533 osoby (stan na koniec 2010). Prowadziła je 
(dobrze) dotychczasowa Przewodnicząca Zarządu Henryka Kutyła ). 
Oprócz wyboru nowych władz delegaci wprowadzili pewne zmiany do 
regulaminu pożyczek. 

Do zarządu na nową kadencję wybrani zostali: Krystyna Siemek, 
Barbara Adamiec, Gabriela Kula, Henryka Kutyła, Lid ia Chodor, 
Leszek Drankiewicz, Gra żyna Stodulska, Irena Matuszak  oraz Elżbieta 
Skibi ńska.  Do Komisji Rewizyjnej wybrali  zostali: Jan Rzepa, Lidia 
Różańska  oraz Grażyna Młynkowiak . 

 
 

TRADYCYJNE XVIII OGNISKO 
NSZZ Oświaty w Głogowie  

w sobot ę 11 czerwca od godz. 17 do ?? 
w Zespole Szkół Przyrodniczych. 

W programie tradycyjnie m.in.: 
zespół reprezentacyjny Prezydium Singers Band 

chór męski Cantores Piwores Glogowiensis 
żeński zespół ludowy OJ DI RI DI 

aha, jeszcze trochę piwa, kiełbasek, tańców, karaoke, no i... 
Uwaga! Ważne detale techniczne! 

Impreza jest tylko dla  członków „Solidarno ści”, koniecznie 
trzeba si ę 

wcześniej zapisa ć u przewodnicz ących kół i ui ścić opłat ę w 
wysoko ści 

aż 2 zł do 30 maja (pó źniej ju ż 5 zł), 
a za ewentualne osoby towarzysz ące zaledwie 5 zł 

 

CIEKAWA ANKIETA 
Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego przeprowadził – 
podobnie jak w poprzednim roku – ankietę wśród gimnazjalistów z 
powiatów: głogowskiego i polkowickiego, by zorientować się, jakie 
są ich oczekiwania wobec szkół ponadgimnazjalnych. Prawie 50% 
chce się wybrać do technikum, prawie 37% do liceum. Najchętniej 
wybieranym liceum jest (tak jak w zeszłym roku) II LO (zarówno w 
pierwszym jak i w drugim wyborze). Najbardziej pożądaną 
specjalnością w technikum – technik górnictwa podziemnego. 
Całość można przeczytać na stronie 

http://cyklon.nazwa.pl/masz/news.php?readmore=530  
 

STRONA KONKURSU 
Zgodnie z obietnicą została uruchomiona strona „domowa” 
naszego konkursu WSPOMNIENIE O SOLIDARNOŚCI W MOJEJ 
RODZINIE. Dzięki życzliwości dyr. Tomasza Kuziaka została ona 
umieszczona w domenie II LO. Można tam obejrzeć i posłuchać 
wszystkie nagrodzone prace. Jej adres to 

http://lo2.nazwa.pl/konkurs/index.html   
Linki do niej są z naszej strony w działach: ARCHIWUM oraz 
AKTUALNOŚCI. 
 

Redaktor numeru jak zwykle LL 

NIE BIERZ SIĘ ZA TO,  
CZEGO NIE UMIESZ!!! 

        Taką dedykację dla minister Hall i całego rządu znalazłem w PO.. czyli w 
Przeglądzie Oświatowym nr 10/2011. Ja bym jeszcze dodał – ręce precz od 
wszystkiego bowiem, gdy czyta i słucha się różnych pomysłów reformatorskich, to 
resztki włosów jeżą się na głowie. 
Co nas środowisko nauczycielskie może spotkać po wakacjach, być może 
ostatnich w takim wymiarze? Tego nie wie nikt! 
        Z jednej strony wielkie zakusy w „ślepej” reformie, a z drugiej zachwyty nad 
wynikami edukacyjnymi 15-latków w badaniu PISA. O co tu chodzi – bo jeżeli coś 
dobrze funkcjonuje, to po co tak radykalne i nieprzemyślane reformy. Ano chodzi 
oczywiście o kasę, której obecna ekipa rządząca szuka na ślepo wszędzie. 
"Reforma" została tak pomyślana, aby na oświacie i nauczycielach zaoszczędzić w 
latach 2012-2015 - 5 mld zł!!! Niestety nasze państwo nie dba o wysoki poziom i 
jakość oświaty i coraz częściej spycha odpowiedzialność na ubogie powiaty i 
gminy, które szukając oszczędności likwidują placówki oświatowe. 
         Nie będę się rozpisywał nad różnymi propozycjami zmian oświacie – można 
to wyczytać w kolejnych numerach Przeglądu Oświatowego. Można tam znaleźć 
też wiele protestów i słusznych argumentów ludzi naprawdę zatroskanych i 
znających problemy oświaty z autopsji, a nie tylko za ministerialnego biurka. 
Minister Hall nie prowadzi merytorycznego dialogu ani ze środowiskiem 
nauczycielskim ani ze związkami zawodowymi w sprawie zmian, ale cały czas 
słyszymy o konsultacjach społecznych. Mam coraz większe obawy, iż z nowym 
rokiem szkolnym obudzimy się w nowej rzeczywistości. Przekaz medialny będzie 
taki, ze konsultacje się odbyły, nauczyciele jako jedyna grupa dostaną podwyżki i 
wszystko jest „ok” z korzyścią dla oświaty. 
        Obecna władza, w tym Minister Edukacji, nie szanuje i nie przywiązuje 
należytej wagi do historii Polski - podstawa programowa nauczania historii oraz 
siatka godzin jest tego najlepszym dowodem.  
Oświata nie znosi rewolucji, każdy doświadczony nauczyciel to wie. Wychowanie 
to wieloletni proces - błędów nie da się szybko naprawić a koszty poniosą nasi 
uczniowie, młode pokolenie. 
Czy my środowisko nauczycielskie jesteśmy zdolni, aby zaprotestować głośno w 
obronie swoich praw? Jeżeli tego nie zrobimy to część z nas straci pracę oraz 
pogorszą się warunki płacowe - dłuższy czas pracy za mniejsze pieniądze. Nie 
łudźmy się, że nas to ominie!  
Wierzę w Naszą odwagę i siłę - nauczyciele łączcie się!!! 

MRM 
Radzimy uważną lekturę PRZEGLĄDU OŚWIATOWEGO lub strony Sekcji 
Krajowej Oświaty oraz Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Te wakacje mogą 
być rzeczywiście gorące i „ostatnie w takim wymiarze”! 

 

 


