
Pisać każdy może... trochę lepiej... lub trochę gorzej. 

dyskusjer 

Po co przyjechaùem do Borowic? 

Szczerze mówiąc trudno uzyskać na to pyta

nie prawdziwą odpowiedź. Większość twier

dzi, że dla... odpoczynku. 

Cytaty: 

• Dr. Z. Goùąb - Meyer stwierdziùa, że: 

"...chlujność fizykowi do niczego 

nie jest potrzebna...". 

Po zażartej dyskusji wyszliśmy wciąż niepe

wni, czy szybko wprowadzać prędkość, czy 

prędko rezygnować z szybkości? 

byùo 

• Dr. Zbigniew Meger przedstawiù nam 

wykres idealnego chaosu -

- motyle w województwie sùupskim machaùy 

skrzydùami tego lata wyjątkowo intensywnie. 

Jak zepsuć dziecku zabawę? 

1. Powiesić wysoko huśtawkę, aby dziecko 

nie mogùo się odbić od podùoża. 

2. Naoliwić dobrze ùożyska, niech się 

dzieciak męczy. 

3. Powiedzieć mu na czym polega huśtanie 

i jak efektywniej pompować energię do 

ukùadu. 

Jak zjawiska okresowe wpùywają na 

psychikę czùowieka? 

Stwierdzono: 

• Wpùyw fazy aktywności sùonecznej na 

ilość wojen i przewrotów (w przód) na Ziemi. 

• Wpùyw fazy Księżyca na ilość inter

wencji policyjnych w województwie nowo

sądeckim. 

My stwierdziliśmy silny wpùyw peùni 

Księżyca na stopień wyjności chóru śpie

wającego kuplety. 

Próbujemy zbadać jeszcze wpùyw dùugości 

czasu dziaùania kawiarni na wyjność 

uczestników Szkoùy. 



Z Gumisiowego punktu widzenia. 

Obserwując radosną twórczość Naszej 

Miùomściwości Organizatorów Szkoùy 

( niech IM zawsze chwaùa będzie ) 

dotyczącą polityki informacyjnej zauważyliś

my pewną prawidùowość : plan dnia podawa

ny do wiadomości ogóùu przed obiadem 

zmienia się już po obiedzie, aby w okolicach 

kolacji przybrać zupeùnie nową, atrakcyjną 

postać. Co prawda na tablicy info wisi ciągle 

pierwsza wersja, ale wszyscy jadający regu

larnie i pilnie nasùuchujący znają ich już co-

najmniej trzy. Jak będzie naprawdę dowiadu

ją się z reguùy dopiero na zajęciach. 

Nasza redakcja bardzo chciaùaby wziąć 

udziaù w następnej Szkole, więc podlizując 

się niemiùomściwie stwierdzamy, że jest 

extra. Ale radzimy ze szczerego serca : 

najlepsze konspekty pisze się przed emery

turą, a najlepsze plany dnia przed póùnocą. 

Niech żyją jeleniogórskie myszy !!! 

(byle krótko) 

Zaobserwowaliśmy wielką nerwowość tu

tejszych myszy. Wyczyniają dziwne skoki, 

ruchy, blokują się - wpùywa to na wysoką 

nerwowość osób pracujących w Windows. 

Zastanawialiśmy sie nad przyczyną tego 

zjawiska. Czyżby baùy się tutejszych 

tùustych, grubofutrych kocurów wùóczących 

się po ośrodku. 

Oswajania komputera ciąg dalszy... 

• Wąskie gardùo komputerowego wspo

magania nauczania to wedùug dr Z. Megera 

fakt, że komputer za maùo może. 

• Ostrzegamy!!!!! Nie należy przekupy

wać komputerów żadnymi smakoùykami. 

W szczególności ostrzegamy przed 

wpychaniem im hamburgerów do stacji 

dysków i pojeniem klawiatury kawą. 

• Uwaga na sieciowe programy eduka

cyjne! Trener komputera też musi być prze

szkolony. Jeśli nie to wywoùanie programu 

pozwoli wybrać temat , ale nigdy nie 

wiadomo jaki i w którym miejscu się 

otworzy. 

Nasze kupleciki. 
Przyjechaùem, nie wiedziaùem, 

że tu, urwa, fajno jest. 

Żarcia maùo, czasu też niewiele, 
Towarzystwo zaś " the best ". 

Profesory i doktory, 
I magistrów caùy tùum. 

Harmoniczne ruchy ciągle ćwiczą, 

Czasem w górą, czasem w dóù. 

Lecz nie pytaj mnie mój mężu 
I nie pytaj żono ma, 

Kto partnerem mym byù na ćwiczeniach: 
Niech maùżeństwo nasze trwa! 

Ja pamiętać będę tylko 

Kolor liści, wody szum, 

I ten ruch drgający wokóù wszędzie, 

I fizyków fajnych tùum! 


