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Nie zdoùaliśmy jeszcze ustalić tematu tematu XIII Szkoùy. Padùy różne propozycje: 
budowa materii, 

doświadczalna obudowa szkolnego kursu fizyki, 
elektryczność i magnetyzm,.... 

Zobaczymy później. 
Ważniejsze od tematu jest by ustrzec się bùędów XIII szkoùy. Nie myślę o organiza

cyjnych, bo te zależą gùównie od pieniędzy i każda sytuacja jest nowa i jedyna. 
Gorsze są merytoryczne. W tym roku poprosiùem kilku wykùadowców o 

przedstawienie swego punktu widzenia na nauczanie fizyki ciepùa w szkoùach. Z rezultatów 
tego pomysùu nie jestem zadowolony. Przedstawianie kolejnych koncepcji i dyskusje nie 
doprowadziùy do uporządkowania pojęć i utworzenia ich struktury. 

Przeciwnym pomysùem byùoby poproszenie jednego wykùadowcy o dùuższy cykl 
wykùadowy i prowadzenie dyskusji i warsztatów wokóù wykùadów. Obawiaùem się 
jednostronności takiego rozwiązania. Jedno i drugie ma wady i zalety rozùączne. 

Zastanowimy się jeszcze, o tym co wybraliśmy zawiadomimy. A może ktoś prześle 
interesujący pomysù? Zapraszamy i czekamy. 

Najprawdopodobniej uda nam się zdobyć środki na materiaùy pokonferencyjne. 
Byùaby to jakaś szansa na uporządkowaną refleksję. Bardzo proszę uczestników licznych 
dyskusji o utrwalenie swoich wypowiedzi na gorąco i przysùanie do mnie. 

W imieniu organizatorów serdecznie wszystkim uczestnikom dziękuję 

i do zobaczenia na XIII PDF 

PS.: 
Nauczyciele uczestniczący w Szkole otrzymają odpowiednie zaświadczenia. Trochę 

to potrwa, bo podpisy muszą być z OSI CompuTrain i Instytutu. 



I 

Moja podróż w czasie. 

Zasùyszane: 

Z racji tego, że redaktorzy mimo pracy w szkole są jeszcze studentami postanowiliśmy przytoczyć kilka 
dowcipów o studentach. Może niektórym przypomną się te wspaniaùe i wesoùe lata. 

1) Studenci siedzą w akademiku i co chwilę sùychać toasty: - Za Romka, żeby zdaù!!! - Jeszcze raz 
za Romka, żeby zdaù!!! 
Po pewnym czasie do pokoju wpada zdyszany Romek. 
-Romekzdaùeś...!? 

- ...zdaaaaùeeem, ale jednej nie przyjęli bo miaùa stùuczoną szyjkę. 
2) Wchodzi dwóch studentów na egzamin. 

Profesor: - Zadam wam trzy pytania. Odpowiecie na trzy dostaniecie 5, odpowiecie na 2 pytania 
otrzymacie 4, na jedno pytanie to 3 a jak nie odpowiecie na 
żadne to 2, O.K.? O.K. !- odpowiedzi studenci. 
Profesor:- Jak mam na imię? 

Studenci: - ... Janek, nie ..., Antek? 
Profesor: - No przykro mi panowie pozostaùy wam już tylko dwa 
pytania. Z czego zdajecie ten egzamin? 

Studenci: - Z geograli?; - Nie; - Z historii? 
Profesor: - Nie, przykro mi panowie zostaùo wam jedno pytanie: 
Które to już wasze podejście? 

Studenci: - Drugie? Nie; - Czwarte? 
Profesor.-Przykro mi panowie nie mogę wam zaliczyć. Po 
wyjściu z sali jeden student do drugiego z okrzykiem rozpaczy: 

I kto ..urwą powiedziaù, że to ùatwy egzamin? 



Trochę pieprzu. 
„Co to jest wùaściwie ciepùo i energia wewnętrzna" ? - to pytanie padùo po jednym z ostatnich 

wykùadów Szkoùy. Skwitowane oklaskami jest niezùym podsumowaniem pięciodniowych obrad. 

Akademickie bùyskotliwe dzielenie wùosa na czworo nie pozostawiùo cienia wątpliwości. 

W termodynamice 2+2 może być dowolną liczbą. „Wiem, że nic nie wiem" - będą nucić 

nauczyciele wyjeżdżający z przemiùych Borowic. 

I... już zaczynają tęsknić do następnej Szkoùy. 

Gall Borowianin. 

Dziękujemy, Szkoda, że tak maùo byùo reakcji przy redakcji. 

Ignorancja jest radością - czyli kilka uwag o 

wegetarianizmie. 

Historyczna przyczyna wyginięcia wielu 

cywilizacji: wyjaùowienie górnych warstw gleby. 
Ilość wyjaùowionej gleby w USA: 75 % ilości 

gruntów uprawnych, traconych każdego roku na 

skutek erozji gleby : 4 000 000 akrów (tylko 

Connecticut). Ilość wyjaùowionej gleby w USA, w 

związku z wypasem na niej bydùa: 85 %. Liczba 

akrów, obszarów zalesionych Ameryki, które 

zostaùy wycięte pod uprawy dla zwierząt: 

260 000 000. Jak często znikają drzewa z akra 

ziemi w USA: co 5 sekund. Ilość drzew 

zaoszczędzonych przez każdego, kto decyduje się 

na dietę wegetariańską: 1 akr. 

Usilne niszczenie tropikalnych lasów deszczowych: 

AMERYKAŃSKIE NAWYKI MIĘSNE (w tym 

polityka Mc'Donaldsa) 
Jak często dzieci umierają na skutek 

niedożywienia na świecie: co 2-3 sekundy. 
Ziemniaki, które mogą być uprawiane na jednym 

akrze gruntów pierwszej jakości: 9 000 kg. 

Woùowina, która może być chodowana na jednym 

akrze gruntów pierwszej jakości: 74 kg. Ilość 

gruntów w USA przeznaczanych do produkcji 

woùowiny: 56 %. Zboże i soja potrzebne do 

produkcji jednego kilograma jadalnego mięsa z 

woùów hodowlanych: 7,2 kg. Pożywienie biaùkowe 

dla kurcząt, potrzebne do produkcji 0,45 kg biaùka 

z mięsa kurzego: 2,25 kg. Pożywienie biaùkowe dla 

świń, potrzebne do produkcji 0,45 kg biaùka z 

mięsa świńskiego: 3,4 kg. 

Liczba dzieci, która umiera codziennie z 

niedożywienia na caùym świecie: 38 000. Liczba 

wegetarian, których można by wyżywić na 

gruntach potrzebnych do wyżywienia jednej osoby 

będącej na diecie mięsnej: 20. Liczba ludzi, która 

umrze w tym roku z niedożywienia: 

20 000 000. Liczba ludzi, którzy mogliby być 

wùaściwie wyżywieni z ilości ziemi, wody, energii 

potrzebnych do uprawy zbóż i soi, przeznaczonych 

na wyżywienie inwentarza, jeżeli Amerykanie 

zredukowaliby produkcję mięsa o 10 %: 

60 000 000. 
Ilość mięsa importowanego rocznie przez 

USA z centralnej i poùudniowej Ameryki: 

135 000 000 kg. Procent dzieci poniżej 5 roku 

życia w Ameryce Centralnej, które są 

niedożywione: 75. Szacunkowe dane na temat 

wymarcia gatunku, wskutek zniszczenia 

tropikalnych lasów deszczowych i związanego z 

nimi środowiska: 1000 lat. 
Chciaùbym podziękować Pani Grażynie 

Jaworskiej za udostępnienie materiaùów. 

Robert Konieczny 

Kącik Poezji 
W Borowicach nam się podobaùo 
Chociaż pracy tu nie maùo 
Ciągle wszędzie się spieszymy, 
Chociaż nigdy nie zdążymy. 

Zabiegany 
Byù i jest i wieki sùawionym ów będzie 

który kóù obwód średnicą wymierzyù. 

Tym razem Worek soli! 



KOMUNIKATY !!! 

Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem pamiątkowej kasety zawierarającej to co dziaùo się na 

bankiecie oraz przykùadów tego co dziaùo się na wykùadach prosimy o wypeùnienie doùączonej ankiety. 

Należy wpisać imię i nazwisko, oraz adres, na który ma być wysùana kaseta. Koszt to cena kasety 240 min 

+ opùata pocztowa. Kto nie dostarczy adresu do redakcji, a chciaùby posiadać taką kasetę prosimy o 

kontakt z panem Stanisùawem Jakubowiczem (już On Wie gdzie nas można znaleźć). 

Żegnamy się 
Można by byùo powiedzieć dużo sùów ale to by nic nie zmieniùo. 

Kto zna melodię niechaj śpiewa a reszta niech sùucha: 

- Ale to już byùo, znikùo gdzieś za nami 

Choć w papierach nam przybyùo 

To jesteśmy, tacy sami. 

Ale to już byùo i nie wróci więcej 

Choć do przodu się wyrywa gùupie serce. 

REDAKCJA 


