
 

RZĄD  ODPUSZCZA? 
„Strona rządowa potwierdziła wycofanie się z podniesienia pensum 

dydaktycznego nauczycieli. W wyniku rozmów zmieniła takŜe swoją ostatnią 
propozycję. Zamiast czterech dodatkowych zajęć edukacyjnych, opiekuńczych i 
wychowawczych w projekcie nowelizacji Karty Nauczyciela będą zapisane dwie 
takie godziny w szkołach podstawowych oraz gimnazjach i jedna w szkołach 
ponadgimnazjalnych. Strona związkowa upierała się przy jednej godzinie we 
wszystkich typach szkół. Domagała się takŜe wyŜszej waloryzacji płac w 
oświacie w 2009 r. oraz zwiększenia udziału płacy zasadniczej nauczycieli w 
tzw. średnim wynagrodzeniu.” Więcej w Komunikacie z 7.10 na stronie Sekcji 
Krajowej www.solidarnosc.org.pl/oswiata  (jest link z naszej strony), gdzie 
zawsze moŜna znaleźć najświeŜsze informacje 

www.solidglogow.republika.pl  
Nasza strona stała się bardziej profesjonalna i częściej 

aktualizowana. Nie pojawiają się juŜ reklamy. Wszelkie waŜne dla 
nas informacje będą zamieszczane na bieŜąco np. informacja o
donosicielstwie Hanny ś. ukazała się w tym samym dniu, w którym 
została ujawniona. MoŜna (i warto) wpisywać komentarze do 
newsów (na razie w księdze gości, która była zupełnie nieuŜywana). 

Gdy zaczniemy negocjacje płacowe z samorządami, komunikaty 
z rozmów będą się ukazywały od razu, Ŝeby lokalne VIP-y miały 
poczucie, Ŝe nie rozmawiają tylko z kilkoma związkowcami lecz z 
całym środowiskiem. Chcemy by w ten sposób (i przez komentarze) 
całe środowisko mogło uczestniczyć w tych bardzo waŜnych i 
trudnych rozmowach 

Na IV Rajdzie Solidarno ści w czeskie Karkonosze 4-5 pa ździernika  
(album ze zdj ęciami w pełnej rozdzielczo ści jest w GALERII na naszej stronie) 

DUSZPASTERSTWO 
NAUCZYCIELI 

Duszpasterstwo Nauczycieli i Pracowników Oświaty w 
Głogowie skupia wszystkich spośród nas, którym 
bliskie są wartości chrześcijańskie. Przyświecają nam 
one w wychowaniu i edukacji nowych pokoleń 
Polaków – mieszkańców naszego miasta. Opiekunem 
tej wspólnoty jest ks. Witold Pietsch  - proboszcz 
Parafii p.w. Matki BoŜej Królowej Polski w Głogowie.  
W kaŜdy drugi piątek miesiąca w kaplicy przy ul. 
Staromiejskiej spotykamy się na wspólnej modlitwie 
oraz po to, by wymienić się swoimi doświadczeniami, 
przemyśleniami, by podzielić się radościami i 
problemami.  
Listopad to tradycyjnie miesiąc poświęcony pamięci 
naszym zmarłym. 14 listopada o godz. 19.00 
zapraszamy zatem na wspólną modlitwę i 
wspomnienie naszych zmarłych kolegów i koleŜanki. 

.  W.J.
 

ŚWIERSZCZYK nr 15 
Ponury Bob - Droga redakcjo! Po mieście latają plotki, Ŝe ten 
"pracujący Dzień Nauczyciela" załatwiła nam jedna 
dyrektorka gimnazjum, która wydzwaniała do UM, bo nie 
mogła zrozumieć zapisu w Karcie co to znaczy "zwolnieni z 
zajęć lekcyjnych" - jak się dowiem, która to taka niekumata, 
to będzie musiała zjeść cała ustawę (oczywiście w twardej 
oprawie), moŜe wtedy zrozumie na czym powinien polegać 
Dzień Nauczyciela.  
P.S. Wystarczy jak redakcja poda inicjały tej Pani. 
 
Zrzęda - Panie redaktorze jestem oburzona, zbulwersowana i 
zniesmaczona!!! Chciałam pójść jak co roku na akademię z 
okazji DN, pooglądać moje starzejące się koleŜanki, 
niektórym poklaskać, inne skrytykować - jednym słowem miło 
spędzić czas. A tu jakaś flądra wymyśliła BAL. Impreza 
zamknięta - tylko dla wybranych. Ja biedna emerytka nie 
zapłacę przecieŜ 70zł za to, co mi się naleŜy za darmo. 
Ciekawe ile to NAS wszystkich kosztowało!!! Moja młodsza 
koleŜanka stwierdziła, Ŝe to pewnie "bawili się za te 
pieniądze, co to nam zabrali za majowy strajk". Panie 
redaktorze proszę o dokładne wyliczenia, a jak nie to puścimy 
Pana w samych skarpetkach. 
 
Zatroskana - Panie Redaktorze, jestem troszkę 
zaniepokojona o naszego Pana Prezydenta. Oglądając zdjęcia 
z Balu na info.glogow.pl zauwaŜyłam, Ŝe nasz ukochany Pan 
Prezydent jakoś tak się skurczył, zmalał, taka z niego 
drobinka, szczególnie przy Pani Naczelnik. Proszę dyskretnie 
sprawdzić czy ktoś nam nie zamienił Pana Prezydenta. Tyle 
teraz tych latających talerzy, Ufo itp. Czekam na relację. 
Atlantyda 
 
Od Red Actora: niniejszym wznawiamy niesławny kiedyś 
ŚWIERSZCZYK. 
 

KĄCIK PORAD 
„Dyrektorka w pi ątek powiedziała mi, Ŝe musz ę w sobot ę i w niedziel ę 
uczestniczy ć w jakim ś szkoleniu. Czy nale Ŝy mi si ę za to dzie ń wolny?” 
Karta Nauczyciela nic o tym nie mówi, ale moŜna się powołać na Art. 133 
KODEKSU PRACY, który mówi, Ŝe „pracownikowi przysługuje w ka Ŝdym 
tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwan ego wypoczynku, 
obejmuj ącego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynk u 
dobowego ”. MoŜna złoŜyć dyrektorowi wniosek na piśmie o przyznanie dnia 
wolnego powołując się na powyŜszy artykuł. 

* * * * * * * * * * * * * * * *  
Lekarze coraz cz ęściej okre ślają waŜność badania okresowego na 2 
zamiast 5 lat. Niektórzy szczerze mówi ą, Ŝe to po to, by wi ęcej zarobi ć! Co 
moŜna zrobi ć z tym nadu Ŝyciem? 
Walka z lekarzami jest cięŜka, bo nie ma idealnie zdrowego nauczyciela, więc 
na siłę na kaŜdego moŜna znaleźć jakiś haczyk, Ŝeby mu kazać stawić się juŜ za 
2 lata. Najlepszą chyba metodą byłby bojkot tych przychodni, które nagminnie 
wystawiają 2-letni okres waŜności badania. Dyrektorzy mogą przecieŜ 
wymieniać się informacjami w tej sprawie. BIULETYN teŜ chętnie się włączy i 
zamieści odpowiedni ranking głogowskich przychodni, jeśli Czytelnicy zgłoszą 
kandydatury! 
Jest jednak i druga strona medalu. MoŜe to i lepiej mieć co 2 lata (zamiast 5) 
badania na koszt pracodawcy? Jeśli badania są kiepskie, to metoda walki jest 
jak poprzednio – wymiana informacji i bojkot. Zanim jednak coś zrobimy, 
zastanówmy się dobrze czego naprawdę chcemy.. 
 

MEDAL NA RÓWNI POCHYŁEJ? 
Medal „ZA ZASŁUGI DLA ROZWOJU OŚWIATY MIASTA GŁOGOWA” to był 

dobry pomysł jeszcze chyba prezydenta Bączewskiego. W ten sposób Miasto 
moŜe uhonorować nie tylko pracowników szkół podległych powiatowi lecz 
równieŜ rodziców itd. Jednak od razu twierdziliśmy, Ŝe aby medal miał 
rzeczywiście duŜy prestiŜ – musi mu towarzyszyć pewna znacząca gratyfikacja 
finansowa. Niestety, nie posłuchano naszych rad. Z początku przynajmniej 
dołączano do niego drogie pióro, teraz tylko kwiaty.  

No i stało się. Coraz częściej słyszę, Ŝe nagrodzeni tym medalem zamiast 
cieszyć się – martwią się! Bo zazdroszczą tym, którzy dostają Nagrodę 
Prezydenta czyli 2500 zł. W ten sposób – paradoksalnie – medal staje się 
powodem do niezadowolenia. To najwyŜszy czas, by władze Miasta 
zdecydowały, czy chcą dalszej dewaluacji swojego medalu, czy teŜ zrobią coś, 
by jej zapobiec. Oczywiście wolelibyśmy to drugie. 
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