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CO NAS CZEKA W NOWYM ROKU?
Przytaczamy fragmenty komunikatu ze spotkania Prezydium Rady Sekcji Krajowej Oświaty z
Ministrem Edukacji z dnia 10 grudnia (całość na stronie Sekcji Krajowej).
Podczas spotkania omówiono zasady współpracy Krajowej Sekcji Oświaty i
Wychowania z resortem edukacji. Członkowie Prezydium KSOiW przedstawili
stanowisko Związku w sprawie planowanej reformy ustroju szkolnego. Nadrzędną
sprawą dla „Solidarności” jest gwarancja zatrudnienia dla nauczycieli i pracowników
niepedagogicznych szkół wszystkich typów oraz dbałość o jakość edukacji. Strony
ustaliły, że pierwszoplanową sprawą są prace nad Nową Podstawą Programową. MEN
podtrzymuje deklarację o szerokich konsultacjach i dialogu, w tym z reprezentatywnymi
związkami zawodowymi w sprawie ewentualnej zmiany ustroju szkolnego w Polsce. (..)
Przewodniczący KSOiW Ryszard Proksa poruszył problem niewykorzystania przez
poprzednie kierownictwo MEN funduszu przeznaczonego na nagrody Ministra dla
nauczycieli. Minister Zalewska zapewniła, że środki te w wysokości ok. 1 mln złotych zostaną
wydane na nagrody dla nauczycieli do końca bieżącego roku.
Członkowie Prezydium KSOiW zwrócili się do pani minister o zajęcie stanowiska w sprawie
czasu pracy nauczycieli podczas przerwy świątecznej. Pani minister wypowie się w tej
sprawie.
Ponadto przedstawiciele NSZZ „Solidarność” upomnieli się o przywrócenie obowiązywania
Karty Nauczyciela w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i podnieśli problem niskich
wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych oraz
opiekuńczo –wychowawczych.
Minister edukacji kolejny raz podkreśliła, że Karta Nauczyciela nie jest problemem, tylko
wartością gwarantująca status społeczny zawodu nauczyciela.

Szykuje się gorący rok w polskiej oświacie. Już w nagłym
trybie odwrócono do góry nogami sprawę sześciolatków
w szkołach. Decyzja merytoryczna jest być może dobra niech decydują rodzice. Jednak nagłość zmiany bez
żadnego okresu przejściowego może wywołać bardzo
niedobre skutki, które będą się wlokły latami.
Najbardziej niepokoi sprawa całkowitej reformy roboczo
ochrzczonej likwidacją gimnazjów. Rządząca partia
wysyła sprzeczne sygnały. Z jednej strony są
zapewnienia, że gimnazja będą z pewnością
likwidowane. Z kolei MEN zapewnia, że żadne prace w
tej sprawie się nie toczą. Ministra zapowiada szerokie
konsultacje. Oby tak było, jednak nieufność środowiska
jest uzasadniona. PiS pokazał w sprawie Trybunału czy
przy ustawie medialnej, jak błyskawicznie potrafi
zmieniać ustrój państwa. Czy tak samo spróbuje postąpić
z reformą oświaty? Czy też będzie spokojna i rzeczowa
debata? A może reformy w ogóle nie będzie, bo wszak
potrzebne są na nią duże pieniądze, a samo 500 zł na
dziecko niezwykle obciąży budżet państwa?
Na razie trzeba się uzbroić w cierpliwość i czekać na
zapowiadany harmonogram zmian do konsultacji.
LL

GŁOGÓW STANU WOJENNEGO- KONFERENCJA
12 grudnia br. Głogów był świadkiem trzech wydarzeń, które godnie upamiętniły 34 rocznicę
wprowadzenia stanu wojennego.
Najpierw w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z poezją stanu wojennego
głogowskiego poety, poligloty i tłumacza - Krzysztofa Jelenia. Wiersze - w większości
nigdzie wcześniej nie publikowane, a napisane w tamtych tragicznych latach - zaprezentował
sam autor. Podzielił się też emocjami i refleksjami, towarzyszącymi mu zarówno wtedy jak i
obecnie. Drugim elementem spotkania była promocja książki "Głogów w latach 1945-1990.
Studia z dziejów miasta". Książka ta jest owocem wspólnego przedsięwzięcia
wrocławskiego oddziału IPN oraz MAH (Muzeum Archeologiczno-Historyczne) w Głogowie.
W tej części głos zabrali jej współautorzy m.in.: dr hab. Robert Klementowski (IPN), dr
Łukasz Sołtysik (IPN), Karol Seidel (MAH). Choć książka ukazała się niemal dwa lata
wcześniej, nie znalazł się do tej pory nikt, kto zainteresowany byłby jej promocją. Szkoda też,
że nie mogli w niej uczestniczyć (z przyczyn obiektywnych) obaj dyrektorzy Muzeum, autorzy
dwóch świetnych artykułów. W trakcie spotkania można było też nabyć promowaną książkę i
chętnych nie brakowało.
Równie ciekawie - taką przynajmniej mam Ciekawym elementem konferencji była relacja świadka historii - Pana Józefa Stasiaka - uczestnika
nadzieję – wypadło trzecie z wydarzeń: manifestacji pod Pomnikiem Dzieci Głogowskich 31 sierpnia 1982 r., najpierw dwukrotnie
Konferencja popularnonaukowo-edukacyjna. postrzelonego przez milicjanta, a później skatowanego na komisariacie przez Cz. Cześniuka
Wrażenie robiła wysoka frekwencja młodzieży (późniejszego pierwszego głogowskiego komendanta policji), wreszcie skazanego 2 września 1982 r.
(zwrócili na to uwagę goście z wrocławskiego przez głogowski sąd rejonowy za udział w manifestacji. Jego opowieść zrobiła ogromne wrażenie na
IPN), o co zadbał Wydział Edukacji i Starosta słuchaczach.
Powiatu
Głogowskiego
oraz
nauczyciele W konferencji wzięła też udział liczna grupa działaczy opozycyjnych z Zagłębia Miedziowego.
głogowskich szkół
Z Legnicy byli m.in. Krystyna Sobierajska – wiceprzewodnicząca Zarządu Delegatury „Zagłębia
Rozpoczęliśmy od dokumentu filmowego z 1984 Miedziowego” w 1981 r., oraz Stanisław Obertaniec – działacz Pierwszej „Solidarności”, internowany
r. – „Kalendarz wojny".
13 grudnia 1981 r. Byli także: Andrzej Poroszewski – do 13 XII 1981 r. Przewodniczący Komisji
Następnie wystąpili kolejno:
Zakładowej „Solidarności” ZG „Rudna”, a od 13 XII Przewodniczący Zakładowego Komitetu
• Iwona Demczyszak (IPN) z „propozycją lekcji Strajkowego, Józef Sławiński – działacz Pierwszej „Solidarności” oraz członek Komitetu Strajkowego
o stanie wojennym w Polsce (1981-1983) na w Hucie Miedzi „Głogów”, Piotr Kuźmiak – najdłużej internowany głogowianin i wielu innych.
podstawie materiałów edukacyjnych IPN”,
Finałem naszego grudniowego przedsięwzięcia było przekazanie do głogowskich szkół i bibliotek
• dr Łukasz Sołtysik (IPN) z tematem: „Stan książki: "Głogów w latach 1945-1990. Studia z dziejów miasta". Książka ta jest swoistym
wojenny w Zagłębiu Miedziowym”,
elementarzem, jeśli chodzi o historię głogowskiej opozycji antykomunistycznej po wojnie oraz w latach
• Adam Orzech omawiając „stan wojenny i wy- 80-tych. Szczególnie obszerne miejsce zajmuje w niej historia pierwszej głogowskiej "Solidarności"
darzenia 31 sierpnia 1982 r. w Głogowie” oraz
(1980-81). Opracowania Łukasza Sołtysika (IPN) oraz Karola Seidela (MAH) to pierwsze tak obszerne
• Łukasz Łaguna, który przedstawił pracę i rzetelne prace na ten temat.
o „głogowskim bohaterze stanu wojennego - Jednym z najważniejszych efektów konferencji było jednak to, że wiele osób po raz pierwszy
O. Zygmuncie Sołku”.
od trzydziestu lat zdecydowało się przemówić i opowiedzieć o swoich przeżyciach tamtego okresu.
Co do „głogowskiej” części konferencji – mówiąc Niektóre z nich są nie tylko poruszające, ale - jak powiedział dr Sołtysik - stawiają wydarzenia stanu
oględnie - wstydu nie było.
wojennego w zupełnie nowej perspektywie.
Prezentacje zostały przygotowane w oparciu Jest to też ważny sygnał dla nas nauczycieli i badaczy historii, spadkobierców "Solidarności",
o bogaty materiał dokumentalny, w dużej części aby zastanowić się nad podjęciem działań na rzecz udokumentowania prawdziwych wydarzeń, jakie
zupełnie nieznany, stawiający w zupełnie nowej miały miejsce w Głogowie 34 lata temu. Dzisiaj - niestety - jest to wciąż historia nieznana, albo perspektywie wydarzenia stanu wojennego co gorsza - zafałszowana, o czym można się przekonać czytając prace lokalnych speców od "polityki
w Głogowie – na co zwrócił uwagę w podsu- historycznej".
Adam Orzech
Od redakcji: koniecznie trzeba dodać, że ta świetna konferencja odbyła się dzięki ogromnej pracy
mowaniu dr Ł. Sołtysik.
Potwierdzają to także życzliwe komentarze kolegów Adama Orzecha oraz Krzysztofa Jelenia i dzięki pozyskaniu przez Głogowskie
uczestników konferencji.
Stowarzyszenie Literackie środków z Fundacji Polskiej Miedzi

POSTĘP W MOKU W NOWYM ROKU?
O konflikcie w Miejskim Ośrodku Kultury na tle (nie)przestrzegania praw związkowych
informowaliśmy w poprzednim numerze BIULETYNU (do przeczytania na naszej stronie
www.solglo.idsl.pl).
27 listopada w ratuszu odbyło się spotkanie "ostatniej szansy" zorganizowane przez
Wiceprezydent Bożenę Kowalczykowską. Oprócz niej była obecna Dyrektor MOK
Barbara Mareńczak-Piechocka. Ze strony NSZZ "Solidarność" uczestniczył Ludwik
Lehman i większość Koła z MOK. Spotkanie - mimo wzajemnych pretensji przebiegało w
dobrej atmosferze. Wszystkie trzy strony chciały rozsądnego kompromisu a nie dalszej
walki.
Dlatego też "ostatnia szansa" została wykorzystana. Z inicjatywy Pani Prezydent zostały
spisane i podpisane przez wszystkich obecnych wnioski do realizacji. Ich spełnienie będzie
oznaczało respektowanie praw Związku i godności jego członków.
Już następnego dnia po tym spotkaniu atmosfera w MOK wyraźnie się poprawiła.
Pracownicy - w szczególności członkowie Związku - mogą spokojnie wykonywać swoje
obowiązki.

RAJD ANDRZEJKOWY
Nasz rajd "andrzejkowy" 28-29 listopada w Góry Sowie (nocleg w schronisku
"Zygmuntówka") był udany i niezwykły. Mimo dwukrotnej awarii busa - a może
właśnie dlatego - poczucie humoru dopisywało. Powyższe zdjęcia wykonała
Joanna Podwińska. Niżej oryginalna relacja w formie przerobionej popularnej
turystycznej piosenki:
Tam, dokąd chciałem, już nie dojadę
Wężyk w busie pękł.
W Jerzmanowej za zakrętem
Bus rozkraczył się.
Po godzinie inne auto
Podstawili nam.
Wrócił humor i optymizm,
Ziści się nasz plan.
Ref.:
Hej, przyjaciele
Popchnijcie ze mną!
Może silnik znów zaskoczy,
Bus będzie gnał.
Hej, przyjaciele
Zostańcie ze mną!
Grzanym winem w noc jesienną
Rozgrzejemy się.
Schodzę ścieżką ze schroniska
Tam gdzie czeka bus.
Tylko jego maska w górze
Niepokoi mnie.
Stoję w śniegu, zaskoczony,
Minę mam nietęgą .
Tak jak człowiek, który odkrył,
Że go dopadł pech.
Hej, przyjaciele…

Krótka narada i szybki odwrót
W górę do schroniska.
Tam czeka na nas herbata z miodem,
Czeka żurku miska.
Czas nam upływał dosyć leniwie,
Przy dźwiękach gitary.
I choć za oknem ciemno i zimno,
Nie tracimy wiary.
Ref.:
Hej, przyjaciele…
Tam dokąd chciałem jednak dojadę,
Przeciwności precz.
Nic dzisiaj mnie nie zatrzyma,
Nadszedł przygód kres.
Oczekiwany przybył ratunek,
Mały biały bus.
Mkniemy do domu, za nami został
Widok Sowich Gór.
Ref.:
Hej, przyjaciele…
Anna Kubaczka (SP 6)

KALENDARZE KALENDARZE
Każde koło otrzymuje w tym roku dwa ścienne kalendarze: jeden wydany przez
nasz Region (pięknie dziękujemy), drugi przez Sekcję Krajową Oświaty.
Są też jeszcze kalendarze książkowe z dodatkiem prawnym. Członkowie Związku
mogą je nabyć po 10 zł, pozostali po 20 zł.

Parę słów komentarza, bo to bardzo ważna sprawa i
ważne wydarzenie. Tak właśnie powinno się rozwiązywać
trudne sprawy: w spokojnych rzeczowych rozmowach z
poszanowaniem wszystkich stron konfliktu.
Szkoda tylko, że musiało najpierw dojść do wielkiego
napięcia, żeby później można je było spokojnie i
rzeczowo rozładować.
Oczywiście mogą się jeszcze zdarzyć różne przykre
sprawy. My zrobimy wszystko, by nie zepsuć tego, co z
takim trudem udało się naprawić. Wierzę, że Pani
Dyrektor myśli podobnie. Z taką nadzieją wchodzimy w
Nowy Rok. Chcemy go wypełnić normalnym spokojnym
związkowym działaniem w atmosferze zrozumienia
wzajemnej odrębności.
LEM

ZWIĄZEK A POLITYKA
Od dawna już problem ewentualnego współuczestniczenia (i
jego stopnia) NSZZ "Solidarność" w polityce wywołuje duże
emocje wśród członków Związku. Zdania są bardzo podzielone.
Nic w tym dziwnego - wszak poglądy polityczne członków
Solidarności są bardzo różne. W naszej organizacji widać to
całkiem wyraźnie. Jest to typowe - jak sądzę - dla całego
Związku. Gdy na przykład nasz Zarząd Regionu zbadał, z jakich
komitetów wyborczych startowali członkowie Związku w
ostatnich wyborach samorządowych, to się okazało, że ze
wszystkich!
Ostatnie wydarzenia w Polsce nie mają precedensu od 1989
roku i wywołują silne podziały. Swoje - dość zdecydowane
poglądy - wyrażam na blogu na stronie dolnośląskiej
Solidarności (www.solidarnosc.wroc.pl/blog/). Mają one
ostatnio bardzo dużo odsłon, komentarzy i lajków (w
porównaniu do innych autorów). Dają one dużo do myślenia.
Polecam szczególnie komentarze do tekstów "Prezydencik i
Naczelnik PiSudski" oraz "Polski Mussolini".
Jednak ani na łamach Biuletynu Głogowskiego ani na
zebraniach związkowych nie będę głosił swoich poglądów
politycznych. Jako Przewodniczący postaram się, by inni też nie
robili tego na zebraniach związkowych. Chętnie się umówię na
osobną dyskusję polityczną, ale na zebraniach związkowych
mamy omawiać sprawy związkowe. Będę - jak zawsze - dbał o
to, by w naszej organizacji związkowej dobrze czuli wszyscy
niezależnie od ich poglądów. Jestem przekonany, że nam się to
uda jak dotąd zawsze się udawało.
Ludwik Lehman

NIEZWYKŁY KONCERT
Ponad 100 naszych członków było na zorganizowanym przez
naszą organizację wyjeździe (9 stycznia) na koncert "WIEDEŃ
GRA" w wykonaniu orkiestry kameralnej LEOPOLDINUM w
Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Jechały dwa pełne
autobusy: jeden z Przemkowa, drugi z Głogowa. Koncert
pozostawił niezapomniane wrażenia - perfekcyjne wykonanie,
dowcipne prowadzenie, wspaniale reagująca publiczność oraz
niezwykłe wnętrza Narodowego Forum Muzyki - wszystko
splotło się w jedno wyjątkowe przeżycie.
Redaktor numeru - LL
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