
 

 

 
To piękne logo powy żej – nasze głogowskie twarze na warszawskiej manife stacji – przygotował Wojtek 

Peciak. Mo że powinno by ć oficjalnym logo naszej organizacji zwi ązkowej? 
 
Pan Ludwik Lehman – Przewodnicz ący Komisji 
Międzyzakładowej Pracowników O światy i 
Wychowania NSZZ „Solidarno ść” w Głogowie 
(a także Redaktor Naczelny "Biuletynu 
Głogowskiego") 
Szanowny Kolego Przewodnicz ący, 

Z dużym uznaniem czytałem ostatni numer Biuletynu 
Waszej KM. Szacunek wzbudza nie tylko fakt, że to już 147 
numer, ale przede wszystkim jego zawartość. Ilustruje ona 
rzeczywistą, nie pozorowaną aktywność Waszej organizacji. 
Widać ją i w ofercie tej najbardziej związkowej, czyli 
informacjach o negocjacjach z Prezydentem Głogowa, ze 
Starostą Głogowskim, Burmistrzem Przemkowa, o planowanym 
zebraniu delegatów, o referendum ws. emerytur. Widać też w tej 
skierowanej wprost do ludzi: spotkaniu na lodowisku, kręgielni, 
ofercie dla małych pociech. Wreszcie o wspólnym Opłatku. No i 
zdjęcia. Widać, że przynajmniej urodą Polki są ponad Europą (i 
nie pisze tego tylko dlatego, że… zbliża się 8 marca). 

Tak się składa, że w 2011 roku w Regionie Gdańskim 
przystąpiło do „S” oświatowej ponad 300 nowych członków (na 
ponad 4.200 w Regionie). W moim przekonaniu o sukcesie 
„Solidarności”, o naszej liczebności, decyduje różnorodność 
działań, ciekawa oferta, a także, a może przede wszystkim, 
pracowitość i uczciwość, prawość charakterów 
przewodniczących kół, członków władz KM i Komisji 
Rewizyjnych. 

Te wartości i cele znajduję w Państwa działaniu. 
Gratuluje raz jeszcze i pozdrawiam z „Solidarności” oświatowej 
znad polskiego Bałtyku (widoki mamy niezłe, chociaż niektóre 
stocznie już zamknięto). Szkoda, że tyle dobra wciąż musi się 
zmagać z pokładami wodolejstwa, małego cwaniactwa, braku 
szacunku, ucieczki władz od przekonania, że edukacja je wielką 
polską szansą. Że wtedy będzie ową WARTOŚCIA DODANĄ, 
gdy zapewni się jej właściwe finansowanie, gdy w mądry sposób 
będzie łączyło się dzieło kształcenia z równie ważnym 
wychowaniem. Że polskość, patriotyzm nie będą ukazywane 
jako obciach a wartość nadrzędna – nasza racja stanu.  

I proszę o kolejne numery Biuletynu do wiadomości, 
które mogą inspirować do działania także inne struktury „S’ 
oświatowej. 

Ukłony: 
Wojciech Ksi ążek 

(Przewodniczący Sekcji Gdańskiej)   
 

PARĘ UWAG WYWOŁANEGO DO TABLICY 
Hmm, pewnie, że miło dostać taki list od jednego z najbardziej znanych 

działaczy Sekcji Krajowej, byłego wiceministra Edukacji Narodowej. Jednak 
ważniejsze jest to, że nasza działalność w niewielkim przecież Głogowie jest 
dostrzegana i doceniana nawet tak daleko stąd. Warto o tym pamiętać, 
zwłaszcza wtedy, gdy widać problemy w naszej organizacji, gdy nam się 
wydaje, że jest źle. Trzeba widzieć i dobre, i złe strony, by zachować 
trzeźwość spojrzenia. 

Po za tym coraz bardziej widzę, jak ważny jest AUTORYTET organizacji 
związkowej. W czasach, gdy bardzo trudno wyprowadzić ludzi na ulicę, a o 
strajku nie ma co mówić, załatwić ważne dla nas sprawy można tylko wtedy, 
gdy mamy AUTORYTET. Ze słabymi czy populistycznymi związkami władze 
się nie liczą. Autorytet buduje się latami, ale nader łatwo rozmienia się go na 
drobne. My – póki co – jakiś autorytet mamy. Świadczy o tym nie tylko 
powyższy list. Również to, że nasz list do Zarządu (z poprzedniej strony) 
został bardzo szeroko omówiony w głogowskich mediach, mimo, że wcale nie 
jest „medialny”. Gdy coś mówi „Solidarność” Oświaty w Głogowie – media i 
władze traktują to poważnie. I tak powinno zostać. 

LL 
 

Rajd Rowerowy Dolnośląskiej Solidarności 
 „DŁUGI WEEKEND CZERWCOWY” (BOŻE CIAŁO)  
WROCŁAW – HENRYKÓW – TRAVNA – KŁODZKO  
1. Termin: 7-10.06.2012 r.  
2. Trasa: Wrocław – Henryków – Travna - Kłodzko  
3. Przejazd: rowerem (organizatorzy zapewniają przewóz bagaży)  
4. Noclegi: Henryków – 1 nocleg, Travna – 2 noclegi  
5. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje ( + obiad w niedzielę)  
6. Cena: 180 zł (obejmuje: transport bagaży, ubezpieczenie 
KL+NNW, 3 noclegi, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, 1 obiad, 
ubezpieczenie KL + NNW)  

jak się zapisać i więcej szczegółów w dziale IMPREZY 

 na naszej stronie 

www.solidglogow.republika.pl 

Harmonogram wszystkich propozycji na ten rok jest na stronie 

solidarnosc.wroc.pl 

(po prawej stronie zakładka SPORT) 
 

Nr zredagował L.L. 
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