SPOTKANIE ZE STAROSTĄ
12 stycznia odbyła się pierwsza rozmowa delegacji „S”
(Maria Rackiewicz, Janusz Leciej i Ludwik Lehman) ze
Starostą Rafaelem Rokaszewiczem w nowej kadencji.
Perspektywy podwyżek dla n-li (oprócz „rządowych”) są
chyba odległe. Starosta zapowiedział na razie podwyżkę
dodatku motywacyjnego dla dyrektorów. W sprawie
podwyżki dla administracji i obsługi (nasz postulat)
Starosta zapowiedział rozmowy po marcu. Takiej podwyżki
– póki co – nie ma w budżecie. Na nasze pytanie w
sprawie terminu wypłaty „trzynastek” Starosta odparł, że w
będzie to w końcu marca, bo wtedy Powiat będzie miał na
to środki. Natychmiast złożyliśmy wniosek, by wypłacić
trzynastki jeszcze przed feriami. Starosta obiecał poszukać
na to pieniędzy.

WSPÓLNY OPŁATEK
28 stycznia w auli gościnnego I LO odbył się tradycyjny opłatek dla środowiska
oświatowego Ziemi Głogowskiej. Co roku był on organizowany przez Duszpasterstwo
Nauczycieli w Głogowie (www.nauczyciele.glogow.pl), wspomagane przez oba związki.
Tym razem – po raz pierwszy – był już oficjalnie współorganizowany przez „Solidarność”
Oświaty oraz ZNP. Aula była prawie całkowicie wypełniona. Zamiast zapowiadanego
Biskupa Stefana Regmunta przybył do nas doskonale w Głogowie znany i pamiętany ks.
Eugeniusz Jankiewicz. Przed życzeniami były występy (głównie uczniów z Gimnazjum nr
5). Był też Starosta Rafael Rokaszewicz, natomiast nie mógł być obecny Prezydent Jan
Zubowski z powodu wyjazdu do Niemiec.
W tym roku na opłatek przyszło znacznie więcej osób niż w roku ubiegłym. To naprawdę
wspaniałe, że składają sobie wtedy życzenia ludzie o bardzo różnych poglądach i
życiorysach. Wtedy widać, że jednak można z sobą normalnie współżyć. Że przecież coś
nas także łączy. Oby tego co wspólne było coraz więcej, a tego co dzieli, coraz mniej..
Pobożne życzenia? Może, jednak wierzę, że do pewnego stopnia realne.
L.L.

SPOTKANIE Z PREZYDENTEM
2 lutego odbyło się spotkanie delegacji „S” w składzie:
Jadwiga Nowak, Bogusław Mielcarek oraz Ludwik
Lehman z Prezydentem Janem Zubowskim. Chcieliśmy
zapytać, jakie plany dotyczące oświaty ma w tej kadencji
Prezydent. Niestety, nie ma w nich – póki co – podwyżek
dla nauczycieli (poza rządowymi). Prezydent podkreślił, że
w ciągu ostatnich 4-5 lat fundusz wynagrodzeń nauczycieli
wzrósł w mieście o 14 mln zł, a pracownicy pozostałych
miejskich instytucji również oczekują podwyżek. Natomiast
jest w tegorocznym budżecie zapisana podwyżka dla
pracowników administracji i obsługi w wysokości ponad 2
procent.
Oba spotkania – ze Starostą oraz z Prezydentem – nie
miały charakteru negocjacyjnego. Chcieliśmy na progu
nowej kadencji porozmawiać ogólnie na temat planów
władz z jednej strony, a oczekiwań pracowników oświaty z
drugiej. Obaj nasi włodarze mówili sporo o planowanych
inwestycjach, ale to jest osobny temat do jakiegoś
kolejnego numeru. Niestety, hasło „podwyżki dla oświaty”
nie jest traktowany przez nasze władze jako pilny temat.
Co zrobić, żeby był? O tym trzeba porozmawiać na
zebraniach związkowych!.

NA BEATYFIKACJĘ JANA PAWŁA II
Z NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”!
PIELGRZYMKA DO RZYMU
organizowana przez nasz Region
28.04 – 4.05, cena 1365 zł
Zgłoszenia należy składać w Zarządzie Regionu
Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność"
u Wojciecha Obremskiego. /tel. kontaktowy 604589910/
szczegóły na stronie Regionu
www.solidarnosc.org.pl/legnica
Inne oferty na stronie Komisji Krajowej
www.solidarnosc.org.pl

TRZYSTU PIĘĆDZIESIĘCIU
Tylu nas było zrzeszonych w „Solidarności” Oświaty w Głogowie w ostatnim dniu
zeszłego roku. To dużo czy mało? Jako ścisłowiec wiem, że odpowiedź ma sens tylko
przez porównanie z czymś innym. Zatem jak to wygląda na przykład w porównaniu z
innymi organizacjami „Solidarności” w naszym mieście? Tu „od zawsze” zajmujemy drugie
miejsce za Hutą Miedzi Głogów. Tyle że 10 lat temu organizacja w Hucie miała dwa razy
więcej członków niż my – teraz jesteśmy na podobnym poziomie. A jak by się porównać z
organizacjami oświatowymi w innych miastach? To zestawienie wypada dla nas bardzo
korzystnie. Co prawda nie dysponuję odpowiednimi danymi (są one dość dziwnie – jak na
mój gust – chronione przez władze regionów), jednak z różnych przesłanek można
przypuszczać, że jesteśmy poza Wrocławiem chyba największą organizacją oświatową
Związku w całym województwie dolnośląskim (wraz ze Świdnicą). A przecież Głogów jest
szóstym miastem Dolnego Śląska co do liczby ludności!
Jaki jest u nas trend – liczba członków rośnie czy maleje? W ostatnim dziesięcioleciu cały
czas mieliśmy od 300 do 320 członków. Wprawdzie ludzie się zapisywali, ale również były
liczne odejścia na emeryturę, co na ogół kończy się u nas wypisaniem ze Związku.
Dopiero w zeszłym roku nastąpił wyraźny wzrost do 350 osób. Co szczególnie ważne, z
innych organizacji oświatowych ludzie się w zeszłym roku wypisywali z powodu
upolitycznienia Związku. Na przykład po gwizdach na uroczystym zjeździe 30 sierpnia
wielu członków „Solidarności” oświaty we Wrocławiu czy Świdnicy oddało legitymację. A u
nas w tym samym czasie znaczny wzrost! To dla mnie kolejne potwierdzenie, że
powinniśmy stać z dala od bieżącej polityki. Takie właśnie poglądy wyrażałem w
krytycznym okresie w BIULETYNIE.
Nie mam z kolei żadnych danych, by się porównywać z ZNP. Skądinąd wiadomo, że „od
zawsze” był to liczniejszy związek, ale też dane publikowane przez krajowe władze ZNP
nieraz budziły podejrzenia. W każdym bądź razie jesteśmy prawdopodobnie mniej liczni od
głogowskiego ZNP, ale też nigdy nie mieliśmy na tym tle kompleksów.
I jeszcze jedno. Nigdy nie robiliśmy specjalnej akcji przyjmowania czy kaperowania
członków. Żadnej akcji typu „jak się zapiszesz, to dostaniesz kawę” (autentyczny, choć
dość dawny przykład z głogowskiej placówki). Chcemy przyjmować do NSZZ
„Solidarność” kolejne osoby, ale również chcemy, żeby to był wybór świadomy. Zatem
zapraszamy. A świadomość tego, że dobrze wyglądamy w różnych porównaniach powinna
nas motywować do jeszcze lepszej pracy. Bo wcale nie wszystko działa u nas jak należy,
prawda?
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