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NSZZ  

   5 grudnia we Wrocławiu odbyło się Walne Zebranie 
Delegatów Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i 
Wychowania NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk, do 
której należy nasza organizacja międzyzakładowa, na 
którym miała być podsumowana pierwsza połowa 
kadencji. Przewodnicząca Sekcji Danuta Utrata  
przedstawiła sprawozdanie w formie zdjęć z imprez w 
większości nie organizowanych przez naszą sekcję. 
Brak było w nim śladów działalności merytorycznej. 
Naszym zdaniem ostatnie dwa lata w sekcji były 
bardzo złe, Ludwik Lehman  przedstawił przykłady 
niekompetencji i chaosu w działaniach obecnej 
Przewodniczącej. 
Niestety, nie widać było na zebraniu woli rzetelnej 
dyskusji i wyciągnięcia wniosków z popełnionych 
błędów. Samo zebranie było prowadzone niedobrze, z 
brakiem poszanowania dla standardów 
demokratycznych. Większość – głównie komisje 
wrocławskie - najwyraźniej uznała, że nie musi 
odpowiadać na żadne zarzuty, skoro zawsze może 
przegłosować „swoje”. Fatalnie jest, że zanik 
aktywności sekcji przypada akurat na czas, gdy 
samorządy szykują nam niekorzystne zmiany w 
Karcie Nauczyciela.. 

Ludwik L. 

 
Nasi delegaci na zebraniu. Na lewej Ewa Weryszko, Jadwiga Nowak, Jolanta Peciak  i 
Zygmunt Włodarczak . Był jeszcze Ludwik Lehman , który zrobił to zdjęcie. Miny naszych 
delegatów dobrze oddają ogólny nastrój zebrania.. 

 
Wszyscy nagrodzeni i niektórzy organizatorzy Turnieju  

 

VI Turniej Bowlingowy o Puchar Przewodniczącego odbył się 7 grudnia w OK 
Parku. W klasyfikacji drużynowej wygrała – jak zwykle – drużyna z 
Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej , drugie miejsce na podium 
zajęło koło z Kotli , a trzecie koło z Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej . W klasyfikacji indywidualnej kobiet wygrała Anna Jawny  
przed Renatą Aleksandrowicz  oraz Martą Łojko-Krzyszkiewicz . W 
klasyfikacji indywidualnej mężczyzn wygrał Leszek Jarz ąbek  przed 
Januszem Leciejem  oraz Marianem Szankowskim . 
Turniej był udany jak zwykle, choć uczestniczyło w nim mniej osób i drużyn 
niż poprzednio. Być może w przyszłym roku trzeba zmienić jego formułę. 
Wielkie podziękowania należą się Sylwii Partyce - głównej organizarorce 
wszystkich sześciu turniejów. 
 

SMUTNE POŻEGNANIE 
1 grudnia pożegnaliśmy na cmentarzu Gerarda Hermana , byłego dyrektora 
(jeszcze w latach sześćdziesiątych) Liceum im. B. Krzywoustego, członka 
„Solidarności” od początku. Działał w kole emerytów, dopóki Mu zdrowie na 
to pozwoliło. Był w stanie wojennym wyprowadzony w kajdankach z własnej 
szkoły na polecenie ówczesnego dyrektora (a dzisiaj radnego) E. Patyka . 
To nieuniknione, choć smutne, że odchodzą na zawsze tacy ludzie jak Pan 
Herman . Cześć Jego pamięci! 

DEWALUACJA MEDALU? 
Byłem świadkiem dyskusji nauczycieli o zanikającym prestiżu medalu 
za zasługi dla głogowskiej oświaty przyznawanym przez Prezydenta. 
Twierdzono, że przyznawany jest zbyt dużej liczbie osób, i to 
zasłużonych tylko w jednej placówce, a nieznanym poza nią. Według 
uczestników rozmowy medal ten powinien być przyznawany wyłącznie 
osobom zasłużonym – jak nazwa wskazuje – dla głogowskiej edukacji, 
a konkretnie takim, których zasługi wykraczają poza jedną placówkę 
oświatową. Czy tak ma być i jakie są opinie na ten temat? Nie chcemy 
tego w biuletynie rozstrzygać, ale możemy zamieszczać głosy w 
dyskusji.                                                                               LL 
 

UDANA WYPRAWA 
1 grudnia 50 naszych członków pojechało autobusem do Wrocławia 
na bardzo udaną wycieczkę. Głównym celem był Wrocławski Teatr 
Współczesny, a konkretnie „Białe małżeństwo” Tadeusza Różewicza. 
Oprócz tego kusił jarmark bożenarodzeniowy i różne atrakcje, na 
przykład możliwość wzięcia udziału w spotkaniu z Dorotą Masłowską 
czy Bronisławem Wildsteinem. Serdeczne podziękowania dla 
organizatora wyjazdu Zygmunta  Wrotniaka. 
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