
 

OKRUCHY NIEBA 
To nowa stała wystawa meteorytów (jedna z nielicznych w Polsce) w 
obserwatorium astronomicznym II LO. W niewielkiej gablocie dobrze 
widoczne są okruchy skał, które spadły dosłownie z nieba. Na razie 
jest ich dwanaście. Zobaczyć moŜna na przykład cały przekrój 
planetoidy. Jest oryginalny fragment samego jądra, są dwa z warstw 
pośrednich i wreszcie podobna do bazaltu skała z samej powierzchni 
planetki. Są teŜ okruchy skał z KsięŜyca i Marsa! To na tyle rzadkie 
okazy, Ŝe nie moŜna ich zobaczyć w Ŝadnym wielkim polskim mieście 
(chociaŜ oprócz Głogowa są na wystawach we Fromborku i w 
Olsztynie). Jest teŜ tzw. chondryt węglisty czyli najstarsza materia, 
którą moŜna dotknąć, starsza od całej Ziemi. Szczegóły na stronie 
www.obserwatorium.lo2.pl . Na zwiedzanie wystawy (i samego 
obserwatorium) proszę się umawiać pod adresem 
obserwatorium@lo2.pl . MoŜna teŜ „zamówić” sobie niemal kaŜdy 
temat astronomiczny lub fizyczny do zrealizowania na miejscu. 

Uwaga! Zwiedzanie jest bezpłatne . 
 

LISTY DO REDAKCJI 
Panie Redaktorze! Jestem bardzo wdzięczna za to, Ŝe wpłynął Pan na 
Władze w sprawie obchodów Dnia Nauczyciela. Pamięta Pan, w 
zeszłym roku zorganizowano Bal, na którym rozdawano nagrody i 
ordery. Niestety jako emerytowana nauczycielka nie mogłam pozwolić 
sobie na taki luksus. A w tym roku niespodzianka! Pan Prezydent 
wrócił do starej, dobrej peerelowskiej tradycji - akademia, ordery, 
kwiaty... Pani Naczelnik, teŜ jak za dawnych czasów dowodziła na 
scenie (... niestety, cenzura wewnątrzbiuletynowa). Za to czytała 
laudacje, jak prawdziwa aktorka dramatyczna, aŜ łzy mi się zakręciły, 
szczególnie, jak wspominała zasługi te z lat 80-tych moich koleŜanek, 
te z lat 80-tych. Ach, co to były za czasy. Zresztą muszę Panu 
powiedzieć, Ŝe prawie wszyscy odznaczeni to moje pokolenie, 
pokolenie budowniczych najwspanialszego ustroju. Wtedy teŜ 
nagradzano i odznaczano tych samych ludzi. Widocznie nie wszystko 
się zmienia. Wracając do akademii myślę, Ŝe w przyszłym roku medal 
naleŜy się naszemu Senatorowi i Pani Ewuni (nazwisk nie zdradzam) 
za … Właśnie, za co? MoŜe ogłosimy konkurs na najlepszą laudację 
dla tej pary zesłuŜonych działaczy poświatowych? 

Emerytka 
Od Redakcji: PowyŜsza opinia pochodzi o pewnej emerytki (oj, znanej 
redakcji, a jakŜe), ale to nie znaczy, Ŝe Redakcja tę opinię całkowicie 
podziela. OtóŜ Redakcja chętnie by opublikowała inną, ale.. nic więcej 
nie dostała. Czekamy nadal na listy od Czytelników (a nawet 
Czytelniczek!). Opinie moŜna teŜ wpisywać w KSIĘDZE GOŚCI na 
naszej stronie (adres w stopce niŜej). 
 

 

ZAPOMNIELIŚMY.. 
Zapomnieliśmy w poprzednim Biuletynie napisać, Ŝe Prezydent Jan 
Zubowski  podczas negocjacji w sprawach płacowych pracowników 
administracji i obsługi zobowiązał się waloryzować ich płace corocznie, 
czego nie zrobiły władze Starostwa . Jest to waŜna informacja, tym 
bardziej, Ŝe organ prowadzący nie ma teraz takiego obowiązku. Za 
opieszałość przepraszamy. A tak na marginesie. Czy w tym roku będziemy 
pracować nad regulaminami wynagradzania nauczycieli? Takie deklaracje, 
teŜ były składane. Nasz Związek postulował o zmianę kryteriów dodatku 
motywacyjnego w związku ze zmianami w KN (chodzi m.in. o dodatkową 
godzinę, tą niepłatną). MoŜe teraz, jak Urząd Miasta nie płaci 2 mln zł za 
zajęcia dodatkowe, to moŜe podniesie dodatek motywacyjny. Pomarzyć 
zawsze moŜna. 

J.N. 
Numerek zredagował ciągle L.L. 

 
 

Region Dolny Śląsk oraz 
 Regionalny Sekretariat O światy i Wychowania 

NSZZ „Solidarno ść” zapraszaj ą dzieci i młodzie Ŝ 
z województwa dolno śląskiego do udziału 

w XII konkursie plastycznym 
 

MÓJ DOM, MOJE MIASTO, 
 MOJA OJCZYZNA 

 
Hasło przewodnie konkursu 
„Nasze narodowe święta” 

Prace trzeba nadsyłać do 31 października 
Będą one oceniane w róŜnych kategoriach 

Regulamin konkursu na stronie 
  

www.oswiata.solidarnosc.wroc.pl   
 

Plakaty o tym konkursie „rozrzuciliśmy” wcześniej  
po szkołach i przedszkolach, 
 to jest tylko przypomnienie.. 
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NSZZ  

RONDO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI 
19 października w rocznicę męczeńskiej śmierci kapelana „Solidarności” ks. Jerzego 
Popiełuszki na rondzie MU poświęconym zawisły flagi naszego Związku. To piękny pomysł! 
Samo niewielkie rondo (przylegające do Placu Tysiąclecia) nosi to imię od ponad roku. 
Wnioskodawcą w tej sprawie był radny Przemysław Bo Ŝek (równieŜ członek „Solidarności” 
Oświaty). 

ŚWIERSZCZYK NR 17 
W pewnej dolnośląskiej szkole nauczyciel 
skierował do Pani Dyrektor pismo domagając 
się wyjaśnień w sprawie dodatku 
motywacyjnego. W odpowiedzi przeczytał z 
osłupieniem, „Ŝe zgodnie z Planem 
Informatyzacji Państwa stanowiącym 
załącznik do Rozporządzenia Rady 
Ministrów z 28.03.2007 w sprawie Planu 
Informatyzacji Państwa na lata 2007-
2010 dokument winien być przesłany za 
pośrednictwem systemu elektronicznej 
Platformy Usług Administracji Publicznej 
(ePUAP) oraz zawierać podpis 
elektroniczny. W innym przypadku pismo 
przesłane przez Pana nie jest 
dokumentem.” 
Redakcja ŚWIERSZCZYKA postanowiła „bez 
zbędnej zwłoki” powołać specjalną komisję 
do zbadania stanu (nie)poczytalności Pani 
Dyrektor. ChociaŜ opinia ustna - według 
Marszałka Sejmu - wystarczy, 
ŚWIERSZCZYK prześle ją Pani Dyrektor 
elektronicznie. Rzecz jasna z podpisem, a 
nawet z platformą! 

 


