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OŚWIATY W GŁOGOWIE

nasi w Warszawie 29 sierpnia
Największa od wielu lat manifestacja w Polsce odbyła się w Warszawie w Uczestnictwo w tak wielkiej manifestacji to niezwykłe przeŜycie! JuŜ na
piątek 29 sierpnia pod hasłem GODNA PRACA I GODNA EMERYTURA, parkingach pełno autobusów z manifestantami, w Warszawie teŜ widać ich
a jej organizatorem był NSZZ „Solidarność”. Na placu Piłsudskiego na kaŜdym kroku. Manifestacja była zorganizowana niezwykle
zebrało się od 35 tys. związkowców (według relacjonujących na bieŜąco profesjonalnie (np. kaŜdy uczestnik otrzymał 20 zł diety). Ogromna ilość
stacji telewizyjnych) do 50 tys. według TYGODNIKA SOLIDARNOŚĆ. związkowych koszulek, czapek, flag i transparentów robiła niezwykłe
Tylko policja oszacowała tę ilość na 18 tys. Po wysłuchaniu przemówień wraŜenie.
ogromny barwny tłum przez półtorej godziny wypływał z placu na Niestety, spóźniliśmy się pod MEN, bo szliśmy jako przedostatni region.
Krakowskie Przedmieście maszerując na Urząd Rady Ministrów.
Rezultaty manifestacji są – i będą – nieznane, bo nie da rady określić,
Oświatowa część manifestantów skręcała później pod MEN, gdzie odbyła które ustępstwo Rządu czy MEN było (będzie) przez nią spowodowane.
się spontaniczna pikieta. M.in. śpiewano tam nasze głogowskie pikietowe Jednak na pewno wiadomo, Ŝe bez takich demonstracji kaŜda ekipa
pieśni bojowe wykonane pierwszy raz na pikiecie we Wrocławiu.
rządząca mniej się liczy ze związkami. Więc na pewno było warto, choć to
Oczywiście nie zabrakło związkowców z Głogowa, takŜe z oświaty jak dla nas były dwie noce w autobusie..
widać na powyŜszym obrazku.
Jeszcze słówko o nagrodach – jak zwykle
dostają je wicedyrektorzy, lizusy i poplecznicy.
Rozpocznie się niedługo uzgadnianie Dopiero potem „wielbłądy” i to nieliczne, bo juŜ
regulaminów wynagradzania nauczycieli nie starczy pieniędzy. Najzabawniejsze są
4-5 październik
ze związkami zawodowymi. Mam parę uzasadnienia np. „za pracę z uczniem”, „za
uwag na ten temat. Od kilku lat jako przygotowanie arkusza organizacyjnego” – to u
czeskie Karkonosze
związkowiec
uczestniczę
w
tych tych dyrektorów, którzy jeszcze udają, Ŝe
nocleg uobwiesiow.pl
rozmowach. Urząd Miasta, okoliczne rozmawiają ze związkami. Istnieją jednak
koszt 25 zł (nocleg), przejazd opłaca Związek gminy, czyli nasi radni uwaŜają, Ŝe szkoły, w których podział nagród jest „słodką
zapisy u Przewodniczących Kół do 15 września najlepiej by było, gdyby nauczyciel tajemnicą” dyrektora a nauczyciel „wyróŜniony”
otrzymywał tylko pensję zasadniczą, dowiaduje się po cichu, Ŝe ma zejść do
którą gwarantuje Karta Nauczyciela. księgowości – „bo tam Coś na panią czeka”.
Dodatki, które muszą uchwalić radni i
Uwaga! Imprezy dla członków NSZZ
Czekam na Wasze uwagi mając nadzieję,
wydać je na nas to doprawdy skandal. Ŝe są szkoły, w których dyrektorzy biorą pod
PrzecieŜ te „nieroby” pracują tylko 18 uwagę opinie związkowców oraz rady
godz., a „my nie po to płacimy podatki”!
pedagogicznej.
Niech się nauczyciele nie łudzą, Ŝe
P.S.
organy prowadzące szkoły i radni mają
Mam pytanie. Czy w Waszych szkołach
ochotę poprawić nasz byt. Na samą myśl dyrektorzy lub wice „biją” rekordy w braniu
o tym, Ŝe znowu w tym roku trzeba zastępstw? Poszukujemy „Złotego Medalisty”.
będzie spotykać się z niektórymi osobami
Sprawozdawca W-JN
sobota 27 września
dostaję „białej gorączki”. Postanowiłam, Od red. Przyłączamy się do apeli
Związek funduje kiełbaskę i piwo
Ŝe w tym roku szkolnym z kaŜdego Sprawozdawcy.
BIULETYN
chętnie
spotkania (a bywa ich nawet kilka) będę wydrukuje róŜne byle sensowne opinie..
uczestnicy płacą za dojazd (około 10zł)
pisała relacje, aby wszyscy nauczyciele Chętnie teŜ zrobimy ranking rekordzistów
Zapisy u Przewodniczących Kół
byli zorientowani jak nas traktują organy w braniu zastępstw, jeśli dostaniemy takie
do 15 września
prowadzące.
dane..

IV Rajd Solidarności

ŚWIĘTO MIODU I WINA
W PRZEMKOWIE

Krótko i węzłowato…

