
 

DWUDZIESTE  PIERWSZE 

 
Już dwudziesty pierwszy raz spotkali śmy si ę wspólnie na tradycyjnym „ognisku”. Tym razem 31 ma ja na terenie „Chrobrego”. Impreza trwała 

– jak zwykle – do północy, a razem z nami bawiła si ę Przewodnicz ąca Sekcji Mi ędzyregionalnej Danuta Utrata. Album zdj ęciowy jest do 
obejrzenia na naszej stronie (adres w stopce redakc yjnej na dole) w dziale GALERIA. 

 
 
 

PODRĘCZNIKI 
Nowy rok szkolny zaczął się pewnym zamieszaniem. 
Otóż gruchnęła po pokojach nauczycielskich wieść, że 
wydawnictwa nie mogą już przysyłać nauczycielom 
„darmowych” materiałów dydaktycznych, bo MEN 
wypowiedziało wojnę! Nie wiadomo tylko komu: 
wydawnictwom, korupcji czy nauczycielom?  
Sprawa jest całkiem poważna.. Jeśli nauczyciele nie 
otrzymają podręczników i materiałów dodatkowych, będą 
musieli je kupić za własne pieniądze. Powinny to 
oczywiście zrobić szkoły, ale nie są na to zupełnie 
przygotowane i nie mają na ten cel pieniędzy. 
Potrzebna jest interwencja Związku zarówno na szczeblu 
centralnym jak i lokalnym. Prosimy o informacje, gdzie 
problem występuje i w jakiej skali. Jeśli ktoś kupuje 
podręczniki za własne pieniądze, to niech bierze 
rachunek wystawiony na szkołę! 
Polecić nauczycielom kupowanie podręczników, zbiorów 
zadań etc. to jak powiedzieć robotnikom kopiącym rów, 
że mają przyjść do pracy z własnymi łopatami i taczkami! 

LL 

MŁODA GŁOGOWIANKA 
LAUREATK Ą 

OGÓLNOPOLSKIEGO 
KONKURSU!!! 

W piątej edycji ogólnopolskiego konkursu “Sprz ączki i 
guziki z orzełkiem ze rdzy …Katy ń 74 lata po zbrodni”  
zorganizowanego przez IPN w Warszawie, laureatką 
została uczennica kl. 3 z Gimnazjum nr 3 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Głogowie Barbara Potomska. Basia 
wykonała pracę upamiętniającą zamordowanego przez 
NKWD w Charkowie w 1940 r. por. Czesława 
Góreckiego, którego córka mieszka w Głogowie. Jury z 
nadesłanych 414 prac nagrodziło autorów 34 prac. 
Nagrodą jest wyjazd edukacyjny do Włoch. Ogromne 
gratulacje dla Basi, której opiekunem jest Bogusław 
Mielcarek . 
 

SPROSTOWANIE 
Z przyjemnością prostuję błędną informację podaną 
przeze mnie w numerze 166 Biuletynu, jakoby Związek 
wydał parę milionów złotych na akcję “Sprawdzam 
polityka”. W rzeczywistości była to kwota wielokrotnie 
mniejsza, a w błąd wprowadziła mnie “Gazeta Wyborcza”. 

Ludwik L. 

OBYWATEL – PODEJRZANY! 
Każdy, kto chce rozpocząć pracę jako nauczyciel musi przedstawić zaświadczenie z 
sądu o niekaralności. Czego tu się czepiać – mogą spytać niektórzy Czytelnicy. Wszak 
nauczyciel nie może być osobą karaną, zatem sprawa jest oczywista. Jednak nie jest, 
przynajmniej dla mnie. Jeśli ktoś ma umowy na czas określony, to każde przedłużenie 
umowy wymaga przedstawienia nowego zaświadczenia. Są osoby, które co roku 
podpisują umowę na 2 godziny w tygodniu. I co roku muszą przynieść nowe 
zaświadczenie! Kosztuje ono 30 zł. Państwo i tak jest łaskawe, bo parę lat temu 
kosztowało 50! 
Bardziej mnie niepokoi jednak coś innego. Otóż wydaje mi się, że państwo prawa nie 
powinno traktować Obywatela jako z góry podejrzanego. Wręcz przeciwnie. Każdy 
powinien być traktowany jako uczciwy człowiek, no chyba, że mu się udowodni 
nieuczciwość.. 
Dlaczego to obywatel musi co rok udowadniać, że jest porządny? Jeśli państwo ma 
podejrzenia, to niech państwo sprawdzi w rejestrach, czy ktoś jest karany. Obywatel 
ewentualnie może złożyć oświadczenie o niekaralności, a pracodawca może sobie 
sprawdzić – jeśli coś podejrzewa – prawdomówność potencjalnego pracownika. 
Tak mi się po cichu marzy. Może to się kiedyś zdarzy? 

lem 

CZTERDZIEŚCI LAT MINĘŁO!!! 
Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie – dawniej Szkoła podstawowa 
nr 8 w Głogowie obchodzi w tym roku 40-lecie istnienia. Na dzień 10 października 2014 
r. zaplanowano uroczystości z tej okazji. Będzie uroczysta Msza Św. w intencji 
wszystkich byłych i obecnych pracowników szkoły, zmarłych z tego grona oraz 
wszystkich absolwentów z „ósemki” i obecnej „trójki”. Msza Św. odbędzie się o godz. 
10.00 w kościele pw. Bożego Ciała. Po Mszy na terenie szkoły uroczyste posadzenie 
dębu – „Jan z Głogowa”. Na godz. 16.00 zaplanowano także akademię oraz „dawnych 
wspomnień czar” czyli „Popołudniowe Polaków Rozmowy” – spotkania absolwentów 
oraz byłych i obecnych pracowników szkoły. Zaplanowane uroczystości mają charakter 
otwarty dla wszystkich kiedykolwiek związanych ze z tą szkołą. Na te wyjątkowe 
uroczystości zaprasza dyrekcja szkoły oraz cała społeczność szkolna. Do zobaczenia!!! 
 

MSZA W WARSZAWIE  
Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” organizuje wyjazd na Mszę 
Św. w 30 rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, która zostanie odprawiona 19 
października br. o godz. 17.00 w Warszawie. 
Koszt wyjazdu to 25 zł od osoby. Wpłaty należy przesłać do 10 października  na konto 
Regionu nr 13 1090 2066 0000 0005 4200 0448 z dopiskiem darowizna na pielgrzymkę. 
Zgłoszenia uczestników pielgrzymki przyjmowane są w sekretariacie Zarządu Regionu 
w godzinach od 8 – 16 lub drogą mailową (legnica@solidarnosc.org.pl)  najpóźniej 
do 10 października br.  
W zgłoszeniu należy podać imię nazwisko, zakład pracy,  numer pesel, numer telefonu 
oraz miejscowość, w której dana osoba będzie wsiadać do autokaru. 
 

INFORMATOR NAUCZYCIELSKI  
Mamy jeszcze egzemplarze świetnego Informatora Nauczycielskiego na rok szkolny 
2014-2015 wydanego przez Sekcję Krajową Oświaty. Członek naszej organizacji może 
go nabyć za 5 zł, pozostali za 10. 

 
Numer zredagował LL, druk własny 
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