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NSZZ  

W odpowiedzi na artykuł „List do Biuletynu” 
zamieszczony w ostatnim numerze Biuletynu przesyłam 
może nie krótkie, ale na pewno bardzo rzeczowe 
wyjaśnienie dyrektora PCPPPiDN Pani Barbary 
Krzywulicz na temat sprawy poruszonej w artykule. 
Jest nam przykro, że projekt bardzo wysoko oceniony 
przez ekspertów, który zajął III miejsce w Polsce, dzięki 
któremu pozyskano środki na doskonalenie nauczycieli 
w wysokości ok. 2 mln zł został tak skrytykowany. Być 
może krytyka ta spowodowana jest brakiem 
podstawowej wiedzy na temat projektu – mimo, że 
deklaracje przystąpienia do projektu zostały 
zaakceptowane przez rady pedagogiczne oraz 
dyrektorów szkół oraz odbywają się cykliczne spotkania 
z przedstawicielami wszystkich jednostek informujące o 
sukcesywnych postępach w realizacji zadań. 
Mam nadzieję, że w kolejnym numerze biuletynu pojawi 
się chociaż krótkie i rzeczowe wyjaśnienie, gdyż projekt 
ten jest wynikiem bardzo trudnej i wymagającej pracy 
wielu nauczycieli.  

Z poważaniem 
Naczelnik Wydziału Edukacji Arleta Haniewicz-Czerwiec 

Wspomniane obok pismo Pani Barbary Krzywulicz rzeczywiście nie jest krótkie, 
zamieszczamy zatem fragmenty: 
W dniach 27, 28 sierpnia 2013 r odbyły się spotkania w grupach z dyrektorami przedszkoli, 
szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, na których przekazano w 
formie papierowej wydrukowane regulaminy rekrutacji ze wszelkimi załącznikami. 
Zadaniem dyrektorów było poinformowanie w każdej placówce grona pedagogicznego o 
zasadach udziału w projekcie, każdy nauczyciel miał również indywidualny dostęp fo 
regulaminu na stronie internetowej www.pcpppidn.eu  wraz z załącznikami deklaracji 
przystąpienia do projektu.  (..) 
22 i 23 września odbyło się kolejne spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli, na którym 
otrzymaliśmy informacje zwrotne na temat przeprowadzanej rekrutacji w placówkach, nie 
spotkaliśmy się z żadnymi w tej kwestii uwagami. Wszystko przebiegało sprawnie i z 
ogromnym zaangażowaniem dyrektorów i nauczycieli. Przyjęliśmy, że w projekcie weźmie 
udział 40 szkół i przedszkoli, po rekrutacji jest ich aż 48, w przypadku nauczycieli 
zakładaną ilością była liczba 800 nauczycieli, do projektu przystąpiło aż 1087 nauczycieli. 
Od redakcji: Dziękujemy za wyjaśnienia. To jest obraz widziany „z góry”. Jeśli wierzyć 
relacjom Przewodniczących Kół na zebraniu – obraz „z dołu” bardziej przypominał ten 
opisany przez „Naprawdę Wkurzoną”. Szkoda, bo rzeczywiście projekt jest imponujący. 
Tylko czy faktycznie można wierzyć, że ponad 1000 przepracowanych nauczycieli (46 
godzin w tygodniu plus projekty unijne w wielu szkołach) entuzjastycznie zgodziło się na 
dodatkowe 36-godzinne szkolenie? Pytanie o podstawę prawną też nie jest od rzeczy. Ile 
jeszcze pracy można nauczycielom dokładać, dokładać i dokładać? 

Tam polskie ślady traw ą zarosły  
W dniach 12 – 14 października 2013 r. uczestniczyłam w wyjeździe 
edukacyjnym na Wołyń zorganizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej. 
Uczestnikami wyjazdu byli nauczyciele, laureaci konkursu na scenariusz lekcji 
„Wołyń – 70 lat po zbrodni”. 
Wyjechaliśmy 12 października o 6.00 z Warszawy, około 11.00 przekroczyliśmy 
granicę w Dorohusku. 
Pierwszym odwiedzonym przez nas miejscem był cmentarz w Wólce 
Ostrowieckiej, gdzie spoczywają mieszkańcy zamordowani 30.08.43r. przez 
UPA. Odwiedziliśmy Włodzimierz Wołyński, Poryck, gdzie na terenie dawnego 
kościoła 17.07.43r. zamordowano około 200 Polaków. Cmentarz i pomnik 
poświęcony pomordowanym to symboliczne miejsce upamiętniające wszystkie 
rzezie wołyńskie uczczone obecnością prezydentów Polski i Ukrainy przy 
odsłonięciu obelisku. 
Pierwszy nocleg spędziliśmy w Łucku, rano 13 października uczestniczyłam we 
mszy w katolickiej katedrze, w tej samej w lipcu 2013 r. modlił się prezydent 
Komorowski. Z Łucka udaliśmy się w kierunku Krzemieńca po drodze 
zwiedzając polskie twierdze: Ostróg, Zbaraż i Wiśniowiec. 
Kolejny nocleg był w Krzemieńcu, rano 14 października zwiedziliśmy dom 
Juliusza Słowackiego i Liceum Krzemienieckie. Po przejściu śladami wieszcza 
wyjechaliśmy w kierunku granicy. Po drodze odwiedziliśmy Ludwikówkę – 
miejsce gdzie była polska wieś, dziś jest tu tylko pomnik poświęcony 
pomordowanym mieszkańcom. Wszystkie ślady dawnych mieszkańców 
zniknęły, rośnie tu tylko trawa. Ostatnim punktem naszej wizyty było Przebraże, 
cmentarz za wsią, która skutecznie broniła się przed UPA i stała się symbolem 
oporu Polaków na Wołyniu. 
Granicę przekroczyliśmy w Lubomlu około 19.00. W pamięci pozostały 
wspomnienia polskich wsi porośniętych trawą i samotne krzyże upamiętniające 
tych, którzy polegli za Tą co nie zginęła… 

Jolanta Peciak 
 

MAŁE ZBRODNIE MAŁ ŻEŃSKIE 
Proszę się nie niepokoić, to tylko tytuł spektaklu, na który jadą nasi 
członkowie i ich rodziny do Teatru Kameralnego we Wrocławiu w 
sobotę 23 listopada. Na liście najwięcej jest osób z Przemkowa. 
 

BUDAPESZT  

W RYTMIE CZARDASZA 
Wycieczka dla członków Solidarności Oświaty i ich rodzin 

30 kwietnia – 4 maja 2014 

Cena: 599 zł + 8% VAT + 49 Euro 

W cenie m.in. wieczór cygański, winny wieczór w winiarni 

oraz rejs statkiem z lampką szampana 

Uwaga, członkowie naszej organizacji płacą 150 zł mniej! 

Zapisy i przedpłaty w wysokości 100 zł u Przewodniczących 

Kół do końca stycznia 2014 

Szczegóły na naszej stronie w dziale IMPREZY 

CZAS WYBORÓW 
Komisja Międzyzakładowa wybrała na zebraniu 14 listopada Komisję 
Wyborczą, której zadaniem jest przeprowadzenie wyborów. Komisja składa 
się z członków Prezydium, a jej przewodniczącym został Janusz Leciej . 
Wybory w kołach muszą być przeprowadzone w terminie od 1 grudnia do 
14 lutego. Co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem należy o zebraniu 
wyborczym koła zawiadomić komisję wyborczą. Klucz wyborów delegatów 
jest taki sam jak 4 lata temu – jeden delegat na 5 członków koła. 

NOWE ADRESY 
W związku z nową umową zmieniły się internetowe adresy naszej 
organizacji związkowej. Nasza strona jest teraz pod adresem: 

http://solglo.idsl.pl  (bez www!) 
Nasz adres poczty elektronicznej to: 

solglo(małpa)idsl.pl  
Przypominamy, że każdy członek naszej organizacji może otrzymywać 
wewnętrzny serwis informacyjny (przeciętnie raz w tygodniu). Wystarczy 
zgłosić taką chęć na podany wyżej adres. 
Jeśli ktoś w związku ze zmianą adresów przestał go otrzymywać, również 
niech da znać. 

Redaktor numeru: LL 


