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NSZZ  

Rocznica wprowadzenia stanu 
wojennego była uczczona w Głogowie co 
najmniej 3-krotnie. W przeddzień 
rocznicy uroczysty apel przed tablicą ku 
czci ofiar totalitaryzmu zorganizował Jan 
Rzepa. Byli na niej obecni 
przedstawiciele władz miasta z 
Prezydentem oraz duża grupa kibiców 
„Chrobrego”. 
Jeśli chodzi o „Solidarność”, to 
najbardziej widoczna była reprezentacja 
naszej organizacji (na zdjęciu plus 
Ludwik L – autor zdjęcia). 
Dzień później była msza zamówiona w 
kościele w intencji ofiar przez Zarząd 
Regionu, a jeszcze następnego dnia 
wieńce przed wymienioną tablicą złożyli 
przedstawiciele Powiatu Głogowskiego.  
 
W sumie – jak widać – smutna rocznica 
w Głogowie była zauważona.. Szkoda 
tylko, że tak OSOBNO. Może w 
przyszłym roku uda się ją zorganizować 
RAZEM? 

 

NOWA SZKOLNA WOJNA  
GŁOGOWSKO-GŁOGOWSKA? 

Ledwo wysłaliśmy do druku poprzednią stronę z informacją o zamiarze 
powołania nowego gimnazjum przez Powiat Głogowski, zaczęły do nas 
docierać wieści o oburzeniu władz Miasta. Trudno się dziwić. W obecnej 
sytuacji oświatowej (niż demograficzny) wchodzenie Powiatu na teren 
„konkurencji” wygląda dość prowokująco. Pojawił się zatem pomysł władz 
Miasta (czyżby w ramach odwetu?) o powołaniu nowego dwujęzycznego 
miejskiego liceum w budynku Gimnazjum nr 2. 
Ogólnie wiadomo, że władze Miasta i Powiatu pochodzące z różnych opcji 
politycznych nie bardzo się lubią i z pewnością sobie nie ufają. W tej sytuacji 
pomysł powiatowego gimnazjum może być wyjątkowo szkodliwy. Wydzieranie 
sobie uczniów przez oba samorządy w sytuacji rosnącego niżu czyli coraz 
większych kłopotów z utrzymaniem dotychczasowego stanu oświaty będzie 
przypominać teatr absurdu i zatruje atmosferę na wiele lat. Może niech każdy 
robi to, do czego jest powołany i co już potrafi robić dobrze? Po co nauczyciele 
liceum mają się uczyć, jak uczy się w gimnazjum, a nauczyciele gimnazjum – 
jak uczyć w liceum? To musi potrwać kilka lat i nie wiadomo, czy się uda? 
Może najlepiej by było, gdyby Miasto utworzyło dwujęzyczne gimnazjum, a 
Powiat – dwujęzyczne liceum! Nie ma wszak przeszkód, by obie szkoły ściśle 
współpracowały dla dobra uczniów.  

L.L. 

STANOWISKO NR 7 XXVI K rajowego 
Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarno ść” 

ws. polityki o światowej 
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” sprzeciwia się 
propozycjom zmian w prawie oświatowym przedstawionym przez 
korporacje samorządowe, których skutkiem będzie: 
- obniżenie jakości edukacji,- pogorszenie warunków nauczania i 
uczenia się, 
- destabilizacja systemu oświaty i warunków pracy. 
NSZZ „Solidarność” od wielu lat domaga się wzrostu nakładów na 
oświatę na poziomie 5% PKB.  Związek oczekuje, że jednostki 
samorządu terytorialnego zamiast ograniczania wydatków na 
oświatę, podejmą skuteczne działania wobec Rządu RP i 
wyegzekwują właściwy sposób i poziom subwencjonowania zadań 
oświatowych.  
Za niedopuszczalne uważamy przenoszenie, przez Rząd 
Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedzialności państwa za 
finansowanie oświaty na samorządy i rodziców. 
To bardzo dobrze, jeśli najwyższa władza NSZZ „Solidarność” tak 
wyraźnie występuje w obronie oświaty. Oby nie trzeba było 
prowadzić bardziej zdecydowanych działań. 

 

LIST DO BIULETYNU 
Szanowni Czytelnicy. W związku z kłamliwą informacją, która ukazała się na 
łamach Waszego biuletynu w artykule zatytułowanym „Smutne pożegnanie”, 
którego autor haniebnie podaje, że Ś.P. Pan Gerard Herman, były dyrektor 
głogowskiego I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego był - 
”wyprowadzony w kajdankach z własnej szkoły na polecenie ówczesnego 
dyrektora” proszę o sprostowanie tej nieprawdziwej informacji. 
Przez 30 lat, pełniąc funkcję dyrektora I L.O. nigdy nie wydawałem tak 
absurdalnego polecenia o wyprowadzaniu kogokolwiek „w kajdankach” po za 
mury szkoły. Jako dyrektor, zawsze starałem się pełnić tę funkcję godnie i 
uczciwie, zwłaszcza w stosunku do całego grona pedagogicznego, kadry 
administracyjnej a przede wszystkim wobec uczniów szkoły. 
Przywoływanie w tym kontekście imienia Ś.P. Gerarda Hermana (którego 
znałem i z którym współpracowałem przez wiele lat) uważam za niegodne i 
nieetyczne. 

Z poważaniem Eugeniusz Patyk 
Od Redakcji: Nawet się cieszę, że Pan Patyk nadesłał powyższy list. Może 
będzie to okazja do wyjaśnienia tego smutnego kawałka naszej lokalnej historii, 
w wyniku którego Pan Herman został (to niewątpliwe) wyprowadzony ze szkoły 
w kajdankach. Niech napiszą o tym Ci, którzy pamiętają, a Biuletyn Głogowski 
chętnie to opublikuje. Dlatego wstrzymam się na razie z wyrażeniem swojego 
zdania,, bo wtedy nie było mnie w Głogowie. Z pewnością mogę jednak 
stwierdzić, że ówczesny dyrektor E. Patyk wcale nie zawsze pełnił swoją 
funkcję „godnie i uczciwie”! To akurat pamiętam bardzo dobrze. 

Ludwik Lehman 

UWAGA! WIELKA SOLIDARNOŚCIOWA 
6-dniowa wycieczka do Paryża 
30 kwietnia -  5 maja 2013 

Cena dla członków naszej organizacji – 540 zł 
Dla członków rodzin – 690 zł 

Cena zawiera: przejazd autokarem LUX, 

ubezpieczenie NNW, KL, 3 noclegi w Paryżu w 

pokojach 2-3 osobowych z łazienkami, 3 śniadania. 

Cena nie zawiera obiadokolacji oraz biletów wstępu, 

obowiązkowo trzeba mieć co najmniej 22 Euro. 

Więcej szczegółów na naszej stronie 

 w dziale IMPREZY 

Zapisy u Przewodniczących Kół 

100 zł zaliczki trzeba wpłacić do 15 lutego, 

 resztę do końca marca. 
 

Nr zredagował L.L. a wydrukował Antsoft, ul. Browarna 1 


