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NSZZ  

Dla wszystkich zainteresowanych wiedzą i własnym rozwojem członków Związku, 
Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność Dolny Śląsk 
zorganizowała w dniach 29 września – 02 października bieżącego roku szkolenie. 
Uczestniczyli w nim m.in. związkowcy z Głogowa, Wałbrzycha, Ząbkowic, Środy 
Śląskiej, Oleśnicy, Wrocławia oraz zaprzyjaźnionej Sekcji Oświaty z Legnicy.  
Panie Monika Górniak  i Joanna Billewicz  z Działu Rozwoju Zarządu Regionu 
Dolny Śląsk przypominając, po co jest związek zawodowy Solidarność, wskazały 
jakie są zadania i cele członka związku i działacza związkowego. Pani Agnieszka 
Rauk  trener szkoleń omówiła wagę dbałości o pracownika-członka związku. 
Przedstawiła techniki słuchania i rozmów. Podkreśliła potrzebę zespołowego 
działania i nabycia umiejętności dzielenia się wiedzą o Związku oraz delegowania 
uprawnień.  
Naszymi Gośćmi na szkoleniu byli Pani Beata Pawłowicz  - Dolnośląski Kurator 
Oświaty oraz Pan Ryszard Proksa  - Przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i 
Wychowania NSZZ „Solidarność”. Problemy z jakimi boryka się współczesna 
szkoła, przyczyny spadku jakości wyników nauczania i próba znalezienia 
odpowiedzi jak zmienić trudną sytuację w polskiej oświacie, były tematem 
spotkania z Panią Kurator Beatą Pawłowicz. Związkowcy podkreślali niekorzystny 
wpływ, zwłaszcza dla ucznia, ciągłe zmieniających się programów, zasad 
nadzoru, słabe dofinansowanie placówek oświatowych, brak rzetelnych 
konsultacji MEN ze stroną związkową i ciągłe wymuszanie na nauczycielu 
dodatkowej nieodpłatnej pracy. 
Przewodniczący SKOiW Ryszard Proksa przekazał uczestnikom szkolenia, 
informację z podejmowanych działań, rozmów i negocjacji z MEN oraz omówił 
zadania i wyzwania, czekające Związek w najbliższym czasie. 
Naszą organizację głogowską reprezentowali: Grażyna Stodulska, Joanna 
Mielczarek, Janina Bana ś, Halina Phongsavath, Beata Ogrodnik. Stanisław 
Klucha oraz Ludwik Lehman. 

POTRZEBNA DIAGNOZA  
Pani Kurator bardzo interesująco przedstawiła podczas szkolenia 
pewien problem ilustrując go wieloma danymi, mapkami itp. Otóż 
niepokoją ją bardzo słabe (w skali ogólnopolskiej) wyniki egzaminu 
gimnazjalnego i matury w naszym województwie. Z wielu 
prezentowanych mapek wynikało, że na samym Dolnym Śląsku jest 
duże zróżnicowanie. Bezwzględnie najlepsze wyniki są we 
Wrocławiu. Natomiast niepokojąco niskie.. w Powiecie Legnickim. 
Powiat Głogowski prezentuje się średnio, a może lepiej niż średnio.. 
Pani Kurator zapowiedziała objęcie pewnym dodatkowym nadzorem 
(czy pomocą) szkół, gdzie te wyniki są szczególnie niskie. I to 
obudziło mój niepokój. Po pierwsze: nie wolno piętnować szkół z 
niskimi wynikami, bo najprawdopodobniej przyczyna leży poza 
szkołą, w warunkach rodzinnych i środowiskowych. Szkoły 
„uzyskujące” niskie wyniki wykonują często gigantyczną pracę, ale z 
dziećmi, które do nich przychodzą, świetnych wyników nie uzyskają 
nigdy. Po drugie: nadzór urzędników sprowadzi się zapewne do 
sprawdzenia dokumentacji (cóż innego może zrobić wizytator?), a to 
nawet nie dotknie rzeczywistego problemu. 
Jeśli Pani Kurator chce faktycznej poprawy, to powinna powołać 
zespół naukowców, który przygotuje rzetelną diagnozę. Może np w 
naszym województwie (a szczególnie w Powiecie Legnickim) 
przybyło ostatnio eurosierot, i stąd pogorszenie wyników? Zaś 
program naprawczy powinien zawierać takie elementy jak 
fundowanie książek czy laptopów dzieciom z trudnych czy ubogich 
rodzin, a nie sprawdzanie dokumentacji. 
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zaprasza grupy zorganizowane. 
Wizyta jest bezpłatna i możliwa po 
uzgodnieniu terminu z opiekunem: 
obserwatorium@wp.pl. 
 Do zwiedzania m.in: 
- wystawa meteorytów (jedyna w 
polskiej oświacie) 
- model Układu Słonecznego 
- zegar słoneczny 
Polecamy różne prezentacje np: 
- CO WIDAĆ NA NIEBIE (gołym 
okiem) 
- OKRUCHY NIEBA (o meteorytach) 
- PROSTE A CIEKAWE 
DOŚWIADCZENIA Z FIZYKI. 
W razie dobrej pogody obserwacje 
astronomiczne. Więcej na stronie: 

www.obserwatorium.glogow.pl   
 

PREZYDIUM DO RADY 
Prezydium Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i 

Wychowania NSZZ „Solidarność” w Głogowie zwraca się z wnioskiem o 
odwołanie kolegi Stanisława Kluchy z funkcji członka Prezydium 
Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
Region Dolny Śląsk. 

Od dłuższego czasu kolega Stanisław Klucha podejmuje w Głogowie 
różne działania – niekonsultowane ze statutowymi władzami naszej 
organizacji – poważnie szkodzące wizerunkowi „Solidarności” Oświaty w 
Głogowie.  
Powyższe pismo Prezydium skierowało do Rady Sekcji oraz do jej 
Przewodniczącej Danuty Utraty . Przypominamy, że Staszek Klucha nie 
pełni żadnej funkcji w naszej organizacji międzyzakładowej, zatem nie ma 
prawa wypowiadać się w jej imieniu. 
 

3195 ZA PORADNIĄ 
   Bogusław Mielcarek  informuje, że pod apelem w sprawie Poradni 
Gruźlicy i Chorób Płuc (patrz poprzedni numer) podpisało się w sumie 3195
osób. Boguś dziękuje wszystkim i zapewnia, że list zostanie dostarczony do 
wrocławskiej siedziby NFZ 19 października. 
 

 

BARDZO SMUTNEJ SPRAWY CI ĄG DALSZY 
   Bardzo smutna sprawa opisana w poprzednim numerze BIULETYNU 
rozwija się i rozwidla. Niestety. Nauczyciel pedofil przyznał się do winy, 
wyszedł z aresztu i czeka na rozprawę. Natomiast dziwne rzeczy zaczęły 
się dziać wokół Nauczycielki, która ujawniła przestępstwo. Jeden z 
uczniów brutalnie obrzucił ją podczas lekcji wulgarnymi wyzwiskami, więc 
powiadomiła o tym dyrekcję i prokuratura prowadzi w tej sprawie śledztwo. 
Jednak szybko okazało się, że matka tego ucznia poskarżyła się 
prokuraturze, że to Nauczycielka znęcała się nad jej dzieckiem. W tej 
sprawie też prowadzone jest śledztwo. I to ostatnie prowadzone jest 
intensywnie, a poprzednie jakby przygasło. W szczególności bulwersujące 
jest, że Nauczycielka dostała wezwanie od prokuratury na obowiązkowe 
badanie psychiatryczne! 
Czy to przypadki czy raczej celowe działania, by Nauczycielkę 
zdezawuować? Nie wiemy, ale sprawa wygląda niepokojąco, i to do tego 
stopnia, że Związek zwróci się do Rzecznika Praw Obywatelskich o 
wyjaśnienie.. 
Od redakcji: „Bardzo smutna sprawa” z poprzedniego BIULETYNU ukaże 
się również w ogólnopolskim PRZEGLĄDZIE OŚWIATOWYM. 
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