
TRUDNA SPRAWA PROTEST U 
DECYZJA W GŁOGOWIE  

Komisja Międzyzakładowa na zebraniu 14 kwietnia przyjęła po wyczerpującej dyskusji 
ważną uchwałę. Oto ona: 
Międzyzakładowa Komisja Pracowników O świat y i Wychowania NSZZ 
"Solidarno ść" w Głogowie postanawia czynnie wł ączyć się w akcj ę protestacyjn ą 
w sprawie podwy żki płac proklamowan ą przez Sekcj ę Krajow ą Oświaty i 
Wychowania NSZZ "Solidarno ść". Komisja Mi ędzyzakładowa zobowi ązuje 
Prezydium do przygotowa nia i ogłoszenia konkretnych form protestu w naszym  
rejonie, a tak że do wyst ąpienia do wszystkich zwi ązków zawodowych 
działaj ących w naszym obszarze działania z propozycj ą wspólnej akcji 
protestacyjnej.  
Komisja Mi ędzyzakładowa uwa ża, że poważne przygotowa nia do strajku w 
oświacie maj ą sens tylko wtedy, gdy postanowi ą go zorganizowa ć wspólnie 
oświatowe zwi ązki zawodowe na szczeblu krajowym. 
Nasza Komisja nie zdecydowała się na razie wejść w spór zbiorowy z lokalnymi 
placówkami oświatowymi. W trakcie dyskusji zdecydowanie dominował pogląd, że 
skuteczny strajk jest możliwy tylko w zgodnej współpracy wszystkich oświatowych 
związków, i to na szczeblu krajowym. Inaczej władza nas „rozegra” jak zechce. 
Prowadzenie sporu zbiorowego w warunkach oświaty jest zadaniem bardzo trudnym. 
Oznacza też rozbujanie emocji po obu stronach sporu, co wywoła nieuchronne i 
niepotrzebne konflikty. Jeśli nie ma szans na skuteczny strajk – nie warto wywoływać 
wojny. Takie zdanie dominowało absolutnie. Powyższa uchwała została przyjęta 
jednogłośnie. Pierwszą decyzją było wywieszenie flag „Solidarności” jeszcze przed 
manifestacją ZNP 18 kwietnia.  

DECYZJE WE WROCŁAWIU  
Rada Sekcji Międzyregionalnej na zebraniu we Wrocławiu 
15 kwietnia długo dyskutowała o różnych aspektach 
prowadzenia sporów zbiorowych na szczeblu szkół jak tego 
oczekuje od wszystkich organizacji związkowych Rada 
Sekcji Krajowej. Były wygłaszane różne opinie.  
Rada uchwaliła zorganizowanie w ramach protestu 
płacowego pikiety przed Urzędem Wojewódzkim oraz akcję 
blokowania dróg i przejść dla pieszych. Za oczywistość 
uznano natychmiastowe wywieszenie flag związkowych co 
najmniej do końca kwietnia. Sekcja organizuje również 
zbiorowy wyjazd uczestników na pikietę Sekcji Krajowej w 
Warszawie 28 kwietnia w czasie obrad Rządu. 
Kilkakrotnie w trakcie obrad podkreślano, że tylko wspólny 
protest może osiągnąć cel (podwyżka płac!). Wobec tego 
Rada przyjęła poniższe stanowisko. 
 
Rada Międzyregionalnej Sekcji O światy i Wychowania 
NSZZ " Solidarno ść" Dolny Śląsk w trosce o wspólny 
interes i dobro całej o światy, popiera protest  
organizowany 18 kwietnia 2015 r  przez OPZZ.  
Jednocze śnie oczekujemy poparcia manifestacji w dniu 
28 kwietnia 2015 r. 
 

KAMIENIE PAMIĘCI W GŁOGOWSKIEJ JEDYNCE 

 

19 marca 2015 r. w Gimnazjum nr 1 im. Dzieci 
Głogowskich w Głogowie odbyła się prezentacja 
projektu „Duszpasterz ludzi pracy” realizowanego w 
ramach VI edycji projektu Instytutu Pamięci 
Narodowej Kamienie Pamięci z modlitwą Ojczyźnie. 
Obecnej edycji projektu patronują słowa św. Pawła z 
Tarsu „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem 
zwyciężaj”.  
Gimnazjaliści z głogowskiej jedynki bohaterem 
projektu wybrali księdza Piotra Żuberka . W latach 
1987-89 ksiądz Żuberek był wikarym w kościele pod 
wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski 
w Głogowie. Pełnił funkcję duszpasterza ludzi pracy, 
współpracował z działaczami opozycji 
solidarnościowej. W 1989 r. ksiądz Piotr Żuberek 
odprawiał msze na terenie Kopalni Rudna podczas 
górniczych strajków. W 2014 r. ksiądz Piotr Żuberek 
otrzymał Krzyż Wolności i Solidarności. 
Partnerami projektu są Region Zagłębie Miedziowe 
NSZZ „Solidarność” i NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Oświaty i Wychowania w Głogowie. 
Gośćmi gimnazjalistów byli: ksiądz Piotr Żuberek, 
Bogdan Orłowski Przewodniczący Zarządu Regionu 
Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”, Bożena 
Kowalczykowska Zastępca Prezydenta Miasta 
Głogowa,  

Andrzej Koliński Przewodniczący Rady Miasta Głogowa, Jadwiga Nowak Zastępca 
Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Głogowie, 
Jan Rzepa współpracownik Helsińskiej Fundacji Praw  Człowieka, Zdzisław Wandycz 
działacz opozycji z lat 80-tych, Ewa Osomańska, Radna Rady Powiatu Głogowskiego, 
Elżbieta Rybak, przedstawiciel posła na Sejm RP Wojciecha Zubowskiego. Prezentację 
projektu rozpoczął montaż słowno-muzyczny „Ich marzeniem była wolna Polska” 
przygotowany przez gimnazjalistów. Następnie zebrani obejrzeli projekcję filmu wykonanego 
w ramach projektu „Duszpasterz ludzi pracy”. Film opowiadał o działalności księdza Piotra w 
Głogowie w latach 1987-89. Po projekcji bohater projektu odpowiadał na pytania 
gimnazjalistów. Na zakończenie spotkania zebrani odśpiewali hymn „Solidarności”. 

Jolanta Peciak 

4 marca po żegnali śmy 
Piotra Muraka 

W dniu 28.02.2015 r. odszedł na „wieczną lekcję” 
Piotr Murak . Odszedł tak nieoczekiwanie, a miał 
jeszcze tyle zadań do odrobienia – lecz widocznie 
Pan Bóg go pilnie potrzebował w swojej szkole. My 
pracujący w oświacie znaliśmy go wszyscy. Dla 
jednych był kolegą, dla innych przyjacielem lub tylko 
znajomym, ale przede wszystkim był cenionym 
pedagogiem.  
Wychował wiele pokoleń uczniów, ale także ze swoją wiedzą i 
doświadczeniem dzielił się z innymi nauczycielami. Był miłym, 
sympatycznym i dobrym człowiekiem. Był też aktywnym członkiem 
Solidarności Oświarty w Głogowie, m.in. walnie przyczynił się do 
reaktywacji związku w 1989 roku.  
Na zawsze zostaniesz w naszej pamięci – do zobaczenia na „wiecznej 
radzie pedagogicznej”. 

BMW 

 

OPINIOWANIE ARKUSZY 
„Solidarność” zwraca uwagę na obowiązek opiniowania 

przez Rady Pedagogiczne arkuszy organizacyjnych pracy szkoły (tak 
na poziomie projektu jak i ew. aneksów). 

Przypominamy, że jest to kompetencja rady pedagogicznej, 
wynikająca z art. 41 ust. 2 pkt 4 Ustawy o Systemie Oświaty.  

Przypominamy również, że zapis o przyjęciu stosownej 
uchwały rady pedagogicznej (lub innej formy wyrażania opinii, która 
powinna wynikać z regulaminu Rady Pedagogicznej lub statutu szkoły 
– zgodnie z art. 43 Ustawy o Systemie Oświaty), powinien znaleźć 
odzwierciedlenie w protokole Rady oraz w arkuszu organizacyjnym. 

Zwracamy uwagę, że arkusze organizacyjne zawierają nie 
tylko postanowienia dotyczące organizacji roku szkolnego, ale także 
dotyczące zatrudniania nauczycieli, stąd ich znaczenie także w 
kontekście problemu zatrudniania i ewentualnej redukcji godzin czy 
etatów. W oparciu o ogólną normę zawartą w art. 26 pkt 2 Ustawy o 
Związkach Zawodowych wyrażamy troskę o prawidłową realizację 
uprawnień przypisanych różnym organom statutowym szkoły.   

Materiał otrzymany dzięki uprzejmości Wojciecha Książka 
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SUKCESY „NASZYCH ” W KONKURSACH  
 

 

 
dru żyna w Warszawie 

 
dru żyna we Wrocławiu z.. Prezesem IPN 

 

SKLEPIKI SZKOLNE –  
CO DALEJ? 

Od pewnego czasu wiele się mówi o zdrowym i prawidłowym odżywianiu, 
zwłaszcza wśród młodzieży. Jak to jest ważny temat, każdy wie. Co w tym temacie 
postanowiła zrobić władza? Zamiast edukować dzieci i młodzież wpadła na 
„genialny” sprawdzony sposób. Ukazało się rozporządzenie, w którym można 
wyczytać, jakie produkty będą zakazane w szkolnych sklepikach od września 2015 
r.: cola, chipsy itp. Nie mogą tego jeść uczniowie, bo niezdrowe – choć najlepiej 
smakują, także niewinna pizzerka znalazła się na cenzurowanym. A więc co 
powinno być w szkolnych sklepikach? Owoce, warzywa, niektóre przetwory 
mleczne i woda.  
Przeważająca większość uczniów nie ma nawyków bądź nie lubi jeść warzyw, 
owoce od czasu do czasu. 
Jakie będą tego efekty tych nieprzemyślanych działań? – Dla dzieci słodycze 
zawsze będą bardzo pożądane, a brak edukacji i promocji zdrowego odżywiania nic 
nie zmieni. Uczniowie i tak kupią sobie colę lub chipsy w sklepie oddalonym 50 m. 
od szkoły, szkolne sklepiki stopniowo będą zamykane, a w skali kraju tysiące ludzi 
straci pracę, bo kto zarobi na utrzymanie handlując tylko wodą?.  

                                                                                                BMW 
 

WSPÓLNE ŚPIEWANIE –  
PIERWSZE I NIE OSTATNIE 

28 marca „Solidarność” Oświaty zorganizowała we współpracy z 
Piwnicą Artystyczną pod Świętym Mikołajem wieczór piosenki 
turystycznej i poetyckiej. Chodziło o wspólne śpiewanie przy 
akompaniamencie gitary i dowolnych innych instrumentów. 
Wskutek kłopotów organizacyjno-technicznych (ten pierwszy 
raz!) impreza rozpoczęła się z godzinnym opóźnieniem, za co 
serdecznie przepraszam Koło Emerytów, które stawiło się niemal 
w komplecie! 
Śpiewanie zaczęło się w sobotę około godz. 19, a skończyło.. 
dopiero w niedzielę. Obok głogowian śpiewały również osoby z 
Lubina, Legnicy i Wałbrzycha, które przyjechały specjalnie na ten 
wieczór! 
Przewodniczący zapowiedział kolejny wieczór – a zamieszczone 
niżej zdjęcia chyba wyjaśniają, dlaczego.. 
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Pierwsi w Polsce 
7 marca 2015 r. w Warszawie zespół w składzie Łukasz Łaguna oraz Kamil Socha z 
Technikum nr 1 w ZS im. J. Wyżykowskiego w Głogowie zajął PIERWSZE miejsce w Gali 
Finałowej ogólnopolskiego konkursu "Poznaj swoją historię" w ramach X edycji akcji Młodzi 
Pamiętają, organizowanego przez Fundację Odpowiedzialność Obywatelska, Klub Jagielloński 
oraz Niezależne Zrzeszenie Studentów pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej. Konkurs 
przebiegał w dwóch etapach. 
W pierwszym oceniane były prace na jeden z trzech tematów związanych z karnawałem 
"Solidarności" i stanem wojennym. Z ponad 70 prac nadesłanych na konkurs z całej Polski 
praca głogowian: "Nieugięty Redemptorysta, Ojciec Zygmunt Sołek. Bohater stanu wojennego 
w moim mieście" została oceniona bardzo wysoko, zajmując II miejsce i nieznacznie tylko 
ustępując pracy zespołu z Lublina. W swojej pracy autorzy wykorzystali zarówno materiały 
publikowane na stronach "Głogów 31 sierpnia 1982" jak i wypowiedzi o charakterze 
wspomnieniowym, które na forum tej strony zostały zamieszczone (np. Pana Ryszarda 
Sielskiego). 
Drugim - finałowym - etapem była debata przeprowadzona w Instytucie Historii Polskiej 
Akademii Nauk w formie oksfordzkiej debaty historyków. Siedemnastu jej uczestników musiało 
zmierzyć się z tezą: „Gdyby Rada Państwa nie wprowadziła na polecenie Wojskowej Rady 
Ocalenia Narodowego stanu wojennego z dniem 13 grudnia 1981 roku, zmiana ustroju w 
Polsce nastąpiłaby kilka lat wcześniej.” Trzyosobowe jury oceniało kulturę wypowiedzi oraz 
przygotowanie merytoryczne uczestników.  
Głogowianie zostali uznani za najaktywniejszych i najlepiej przygotowanych merytorycznie, 
zajmując ostatecznie I miejsce.Opiekunem drużyny był Adam Orzech . 
Obszerne fragmenty pracy można przeczytać na (bardzo bogatej i godnej przejrzenia) 
facebookowej stronie „Głogów 31 sierpnia 1981”. 

Drudzy w finale konkursu  
„Od Solidarno ści do III 

Rzeczypospolitej”. 
28 marca 2015 r w Szkole Podstawowej nr 17 we 
Wrocławiu odbył się finał konkursu „Od Solidarności 
do III Rzeczypospolitej” Gościem uczestników 
konkursu był Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr 
Łukasz Kamiński. Drużyna Gimnazjum nr 1 im. 
Dzieci Głogowskich w Głogowie w składzie 
Magdalena Idkowiak, Adam Bock i Robert Petecki 
zajęła II miejsce. W finale spotkało się sześć drużyn 
gimnazjalistów z Dolnego Śląska, wyłonionych po 
eliminacjach, do których przystąpiło 98 szkół. 
Uczniowie odpowiadali na pytania z najnowszej 
historii Polski z uwzględnieniem historii NSZZ 
„Solidarność” i ludzi z nim związanych. Uczniowie 
głogowskiej jedynki ulegli o 0,5 punktu drużynie 
Gimnazjum nr 14 z Wrocławia. Młodych głogowian 
do konkursu przygotowała nauczycielka historii 
Jolanta Peciak . Udział w konkursie jest częścią 
projektu „Kamienia Pamięci”, którego partnerami są: 
Region Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność i 
NSZZ „Solidarność” Oświaty w Głogowie. 

 


